
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

23  t/m 31 januari 2016 
 
ZATERDAG 23 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

St. Sebastianusmis 
19.00 uur: Avondmis voor de 

levende en overleden 
leden van de Koninklijke  
Schutterij St. Joris; voor 
Johan Kessels; als 
jaardienst voor Ruth 
Joris en voor 
Christientje Verlinden en 
overleden familie; als 
jaardienst voor ouders  
Deneer-Maessen, 
kinderen en kleinkind; 
voor ouders Bidlot-
Deneer en overleden 
familieleden. 

 
ZONDAG 24 januari: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 28 januari: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.). 
 
ZATERDAG 30 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Harie 
Smeets; voor Pierre 
Smeets (v.h. Maasstraat 
20); voor Paul Deneer 
(v.w. zijn verjaardag). 

 

 
 

ZONDAG 31 januari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 23 januari: 
19.00 uur: L.: Schutterij 
                 C.: Schutterij 
   
 

 
In  de week van 

25 t/m 31  januari 
2016 wordt in 
Wessem de 
Kerkbalans  
gehouden. 

 

 

Kerk in onbalans? 
 
Hangt er vanaf. Kerk in balans is 
beter. De jaarlijkse actie 
Kerkbalans –kerkbijdrage- vraagt 
onze aandacht. Het mag bekend 
zijn dat alle Kerkgenootschappen 
in Nederland in tegenstelling tot 
de ons omringende landen zelf 
voor hun  onderhoud moeten 
zorgen. Duitsland kent de 
Kirchensteuer. In België betaalt de 
staat de salarissen en vult 
tekorten aan tot op zekere hoogte 
die de kerk heeft. In Frankrijk zijn 
de kerken en pastorieën vanwege 
de confiscatie door Napoleon 
eigendom van de staat en 
onderhouden deze dus ook. In 
Nederland is de kerk als 
voornaamste bron  
van inkomsten aangewezen op de 
vrijwillige bijdrage van de 
gelovigen. Intussen moeten we als 
kerk aanvaarden dat we een 
minderheid zijn geworden. Dat 
heeft consequenties in die zin dat 
de gelovigen die zich verbonden 
weten met de lokale parochie zelf 

de eigen parochie meer moeten 
ondersteunen willen wij in onze 
parochies niet voor de vraag 
komen te staan: blijft de kerk 
open of gaat zij dicht. Zolang de 
jaarcijfers zwart zijn kunnen we 
nog vooruit maar eenmaal rood 
wordt  voor een aantal parochies 
deze vraag onvermijdelijk. De 
vraag ook dit jaar weer bij de actie 
kerkbalans is even moeilijk als 
eenvoudig: wat is de kerk u waard 
op jaarbasis en wat kunt en wilt u 
doen. Er is een landelijke norm 
van € 100, -- per jaar maar 
uiteindelijk gaan we als parochie 
daar niet over. Wat u geeft 
bepaalt u voor uw parochie. De 
enige reden waarom we het 
melden is dat bij vier 
voorafgaande jaren vrijstelling van 
het stipendium  geldt bij uitvaart 
en huwelijk. (overigens alléén in 
het bisdom Roermond). Het lijkt 
een beetje op een verzekering en 
dat zou het nu juist niet moeten 
zijn. Geef daarom met een vrij 
hart als de kerk u ter harte gaat.  

 
René  H. M. Maessen, 

 pastoor-deken. 
 
 

 

Parochie H. Medardus Wessem, Kerkstraat 1, 6019 AD Wessem, tel. 0475-562375. 
Pastoor R.H.M. Maessen, Wijngaard 11 (Pastorie) 6017 AG Thorn, tel. 0475-561410 
Kerkdiensten:  Parochiekerk do 19.00 u. za.: 19.00 u. / Huize St. Jozef  za. 16.00 u. 
Spreekuur Fam. Smeets: De Groese 16, donderdagavond van 18.00-19.00 uur, tel. 0475-562075 
Rabo Wessem:  IBAN NL89RABO0157500748 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem. 
Postbank rek. 1571385 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem. 
Voor kerkbijdragen: Rabo Wessem  IBAN NL40RABO0157502503 t.n.v. Parochiële kerkbijdrage. 
Postbank.rek. 1571385 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus met vermelding “Kerkbijdrage”. 
www.cluster-emmaus.nl. of www.stmedardus.nl 

http://www.cluster-emmaus.nl/
http://www.stmedardus.nl/

