
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

14 t/m 22 november 2015 
 
ZATERDAG 14 november: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van de 
familie Heuvelmans; 
als jaardienst voor 
Marly Beerens-Joris; 
voor Tjeu Joris; voor 
ouders Joseph Gielen 
en Anna Tijssen. 
(organist) 
 

ZONDAG 15 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 19 november: 
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.); 
voor Fien Houtackers 
(VD). 

 
VRIJDAG 20 november: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  

 
ZATERDAG 21 november: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
Ceciliamis. 
17.00 uur: Avondmis voor de 

overleden en levende 
leden van de 
Koninklijke Harmonie 
Eendracht Maakt 
Macht; voor Harie 
Joris, voor overleden 
ouders Roumen-
Knoops, als jaardienst 
voor ouders Peter van 
Dooren en Masrieke 
van Dooren-Knoops. 
(Harmonie EMM) 
 

ZONDAG 22 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 14 november: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
             C.: H. Pinxten  

 
Aan de grens… 

 

Vele, vele jaren geleden stonden 
we met enkele vrienden aan de 
grens met Spanje. Het was al bij  
twaalven en pikkedonker. De 
douanier vroeg ons waar we naar 
toe wilden. Naar Pamplona 
antwoordden we in koor. Geen 
toegang. Die plaats kende hij niet  
begrepen we uiteindelijk na veel 
taal geharrewar. Pamplona. Zo 
moeilijk kon dat toch niet zijn. 

Totdat iemand op het idee kwam 
er maar eens een landkaart bij te 
halen.  Toen we Pamplona 
aanwezen verscheen een brede 
lach op zijn gezicht terwijl ons het 
lachen zo ongeveer vergaan was 
omdat we al dachten de nacht in 
de auto te mogen doorbrengen. 
Bij zijn brede lach hoorde het 
antwoord op onze vraag en hij zei: 
“Pamplun”. We waren dus op weg 
naar Pamplun in plaats van 
Pamplona. Van tijd tot tijd heb ik 
het idee dat ik onverstaanbare 
woorden spreek terwijl het toch 
gewoon Nederlands is en ook  
woorden die in het kerkelijke 
jargon gewoon spreektaal zijn. 
Lang heb ik de schuld bij mezelf 
gezocht als ik zaken niet kon 
uitleggen. Van schuld is geen 
sprake: ook niet bij de mensen die 
mij en de kerktaal niet verstaan. 
Er is een grens ontstaan tussen 
twee werelden. Het is een 
gezamenlijke opdracht om elkaar 
proberen te verstaan. Misschien 
moeten er weer boeken komen 
met plaatjes en het bijpassende 
woord en een verklaring met 
uitleg van hetgeen er te zien is. 
Nee, natuurlijk geen plaatjesboek 
meer. Via internet vind je alles als 
je maar nieuwsgierig bent en je 
wat moeite wil doen. Het ergste is 
als we elkaar de bal blijven 
toespelen. De Kerk moest maar 
eens…dat mag iedereen zeggen 
die geen lid is van de Kerk. Of de 
mensen moeten maar..dat mag 
geen priester zeggen. We zijn 
geroepen om grenzen te slechten 
en niet om ze in stand te houden 
en dan maakt het niet uit wie of 
wat je bent als je door je doopsel 
bij de Kerk hoort. 

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 
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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