
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

19  t/m 27 september 2015 
 
ZATERDAG 19 september: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef voor 
een bijzondere intentie. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Roumen-Briels en 
schoondochter Riny en 
Marij; voor Stini de 
Wijs-Joore (v.w. haar 
verjaardag) en voor Ad 
de Wijs. 
(Dekenaal 
Gregoriaans Koor) 
 

ZONDAG 20 september: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 24 september: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-van  Alst (st.). 
 

VRIJDAG 25 september: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 26 september: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochoie. 
(organist) 
 

ZONDAG 27 september: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 19 september: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
             C.: J. Schreurs 
 

Samen onderweg 
 
Het cluster Emmaüs staat voor 
uitdagingen waar we met z’n allen 
een antwoord op proberen te 
geven nu sinds 2009 door sterfte, 
vertrek en ouderdom er  5 
priesters minder zijn. Er komt een 
priester voor terug in de persoon 
van de nieuwe kapelaan. Maar ook 
het vinden van kerkbestuursleden, 
de financiële situaties van de 
parochies en het teruglopende 
kerkbezoek vraagt om herziening 
van het pastorale beleid waarbij 

de kernfuncties zoals vieren van 
de sacramenten, katechese en de 
diaconie toch in stand moeten 
blijven en we  ook onze 
kerkgebouwen willen handhaven. 
Er wordt gewerkt aan een 
pastoraal plan waarbij twee 
kernbegrippen een belangrijk 
uitgangspunt vormen nl. een 
goede balans tussen een 
clusterbrede aanpak enerzijds en 
herkenbare lokale worteling 
anderzijds. We gaan uit van een 
pastoraal team van 3 priesters en 
de diaken en eventueel  uitgebreid 
met de leden van de huidige 
werkgroep pastoraal. Een 
bijzonder punt van aandacht zijn 
de week-end vieringen in de 
negen parochies en de 
verzorgingshuizen.  Maar ook  de 
diaconie vraagt om nieuwe 
impulsen alsook de Missionaire 
werkgroepen omdat we niet alleen 
naar binnengericht willen en 
mogen zijn. Ook het gebied van 
‘leren’ ,behalve de 
schoolkatechese, zou opnieuw 
doordacht moeten worden. 
In de komende weken wordt een  
Pastoraal plan besproken met de 
besturen en volgt verder 
informatie over – hoe nu verder 
samen onderweg. Persoonlijk heb 
ik hele goede hoop dat we als 
parochies over grenzen heen de 
boodschap van het evangelie 
verder kunnen dragen en ook 
inhoud geven in ons dagelijkse 
leven. Niet alleen in uw 
belangstelling maar ook in uw 
gebed wil ik vragen onze 
gezamenlijke toekomst onder 
leiding van de heilige Geest  
gestalte te kunnen geven. 

René H.M. Maessen,  

 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 
Emeritus-Pastoor Th.J.H. Meijs, Hoogstraat 11, 6017 AP Thorn, tel. 0475-561700 
Kerkdiensten:  Parochiekerk do-za.: 19.00 u. / Huize St. Jozef di. 10 u. 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/


pastoor-deken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijzen van H. Missen 
 

U kunt H. Missen als volgt 
bestellen: 
a. Tijdens het wekelijks spreekuur 
op donderdagavond van 18.00 
uur-19.00 uur bij Fam. Smeets, De 
Groese 16, 6019 EL Wessem. U 
kunt ook e.e.a. telefonisch 
doorgeven onder nummer  562075 
of 06-53583394 en het 
verschuldigde bedrag overmaken 
op bankrekeningnr. 15.75.00748 
t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus 
met vermelding van naam en 
gewenste datum. 
b. U kunt ook het verschuldigde 
stipendium via een envelopje 
deponeren in de brievenbus van 
Fam. Smeets (De Groese 16) of 
de Pastorie (Kerkstraat 1). Gelieve 
wel de naam en gewenste datum 
duidelijk te vermelden alsmede 
afzender en telefoonnummer. 
c. U kunt uw H. Missen ook 
bestellen via e-mail:  
elvira.smeets@ziggo.nl 
Om teleurstelling te voorkomen 
gelieve U H. Missen steeds 
minstens drie weken van tevoren 
op te geven. Het stipendium is als 
volgt: 
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 25,00 
Ouderencentrum:  
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 15,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bedevaarten in 2015. 
Lourdes grootste bedevaartplaats 
van Frankrijk. Ook dit jaar via de 
OLB naar Lourdes. Info: 
Miennie Wilbers 0475-541851 of 
mienniewilbers@hotmail.com 
Gerda Janssen     046-4516323 of 
Gerda-janssen@live.nl 
Dagbedevaarten en Tridua in 
Banneux –België via Organisatie 
Banneux Bisdom Roermond 
Dagbedevaarten 20 mei Zuid-
Midden Limburg; 27 mei Noord 
Limburg; 7 oktober Limburg 
Tridua: Zat. 2 mei t/m woe. 6 mei. 
Begeleiding: R. Maessen. 
Vrij. 4 sept. t/m di. 8 sept. 
Meer info: pastorie Thorn 0475-
561410 

 
 

LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 25 juli: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
       C.: H. Pinxten 
 
 

Na de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
 
Aansluitend Uitstelling van het 
Allerheiligste en Stille Aanbidding 
tot 20.00 uur. 
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