
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

24 okt t/m 1 november 2015 
 
ZATERDAG 24 oktober: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor Mia en 

Lène Heuvelmans; als 
jaardienst voor Paul 
Deneer. 
(organist) 
 

ZONDAG 25 oktober: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 29 oktober: 
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 30 oktober: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 31 oktober: 
Allerheiligen 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voorJoseph 

Hennissen en 
Petronella Vogels 
tevens voor Ben 
Hennissen en alle 
levenden en overleden 
familieleden (st.); als 
jaardienst voor Wiel 
Joosten; voor de 

levenden en overleden 
leden van de 
Seniorenvereniging St. 
Lambertus. 
(Unity) 
 

ZONDAG 1 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Wessem: 
14.00 uur: Allerzielenlof 
(oganist/dameskoor, Koninklijke 
Harmonie Eendracht Maakt 
Macht) 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 24 oktober: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
              C.: H. Pinxten 
 

Op zondag 18 oktober 2015 werd 
gedoopt 
 

Siem Kessels 
 
Van harte proficiat en veel geluk 
toegewenst. 

 

Zondag 1 november 
en maandag 2 

november 
Allerheiligen – 

Allerzielen. 
Deze twee eerste dagen van de 
maand november brengen ons elk 
jaar steevast terug naar onze 
dierbaren die gestorven zijn. Ook 
al heb je zelf niet zoveel met deze 
dagen anderen zorgen er voor dat 
ze je niet ontgaan. Nog altijd 
wordt het eren van ouders, 
grootouders en alle andere 
overledenen als een ereplicht 
ervaren. We hebben immers 
zoveel aan hen te danken. Dat 
gedenken kan overigens op vele 
manieren gebeuren. Bouwden de 
Egyptenaren piramides, wij 

bouwen heel wat kleinere 
monumenten. Maar een foto met 
een kaarsje is ook een monument 
waardoor we onze overledenen 
willen eren, danken en gedenken 
en dat vaker dan twee dagen per 
jaar. Allerheiligen en Allerzielen 
zijn echter de dagen waarop we 
uitdrukkelijker stilstaan bij andere 
denk modellen dan de louter 
natuurkundige processen in ons 
leven. Ze verhelderen ervaringen 
in het leven die even reëel zijn 
zoals bijvoorbeeld: mijn verlangen, 
mijn hunkering, mijn verdriet, mijn 
spijt en mijn hoop. Ze staan stil bij 
de beschrijving van de mens als 
een wezen dat voorkomt uit een 
goddelijk mysterie. In ons 
bewustzijn komt een vonk aan het 
licht van het goddelijk geheim. In 
Bijbelse taal: ‘Adem van de 
Schepper’. Als ons lichaam dit 
levensbeginsel niet meer verder 
draagt dan bestaat het nog altijd 
in de Eeuwige. We gaan niet 
verloren en dat mag  herdacht, 
‘gevierd’ worden. 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 
Gedachtenis van onze 

overledenen. 
 
Tijdens de plechtige 
Allerzielendienst op 
zondagmiddag 
1 november 2015 zullen de 
navolgende overledenen 
bijzonder worden herdacht. 
07 december  2014 
Ine Reijnen-Dierx          55 jaar 
20 december  2014  
Sef van Ganzewinkel      79 jaar 
19 februari  2015  
Maria Deneer-Rutten      60 jaar 
24 april 2015  
Harie Joris           97 jaar 
18 juni 2015   
Bertha Smeets-Joris       93 jaar 
26 september 2015   
Cor Joosten                    62 jaar 
27 september 2015  
Gonnie Hilkens-Manders   
                    88 jaar  

 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”. 
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