
 
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

24 dec. t/m 10 januari 2016 
 
DONDERDAG 24 
december: 
Kerstavond 
19.30 uur: 

Avondmis 
voor 
ouders Leemans-van 
Alst (st.); voorJac 
Maessen, als jaardienst 
voor Jan Dehing; voor 
Bart Hartog, Riet 
Hartog-Peters en zoon 
Goos en voor de 
overledene van de 
familie; als jaardienst 
voor Lei Derickx; als 
jaardienst voor Harie 
Smeets en Lena 
Smeets-Janssen (st.); 
voor overleden ouders 
en grootouders De Wijs-
Joore, Iet Gruijthuijsen-
Lammers; voor Emanuel 
Frenken (v.w. zijn 
verjaardag) en Jeanne 
Frenken-Geurts; voor 
Jos Hennissen en 
Petronella Vogels en 
Ben Hennissen en voor 
Jan Hendrikx en 
Margriet Hennissen; als 
jaardienst voor Toos 
Peeters-Vissers; voor 
overleden familieleden 
Schoenmakers-Van de 
Griendt; voor Harrie 
Smeets en Mia Smeets-

Hennissen. 
(Unity) 

 
 
VRIJDAG 25 december: 
1e Kerstdag 
10.00 uur: 
Rozenkrans bidden 
in Ouderencentrum 
St. Jozef.  
11.00 uur:  Hoogmis voor 

overleden ouders Van 
de Schoor-Bischofs 
(st); voor overleden 
ouders De Wijs-Joore. 
(organist/dameskoor) 

 
ZATERDAG 26 
december: 
2e Kerstdag 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef voor 
een bijzondere intentie. 
09.30 uur: Hoogmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 
(organist) 

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

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 31 

december: 
Beegden:  
19.00 uur: Clustermis. 
 
VRIJDAG 1 januari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Hunsel:  
10.30 uur: Clustermis. 
 
ZATERDAG 2 januari: 
19.00 uur: Avondmis voor 

overleden ouders en 
groot ouders De Wijs-
Joore, Iet Gruijthuijsen-
Lammers; als jaardienst 

voor Sef van 
Ganzewinkel t.i.v. Pierre 
Verheggen en Helena 
Houtackers en 
overleden familie. 
 

ZONDAG 3 januari: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 7 januari: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.); 
voor ouders Bèr Dierx 
en Anna Dierx-Knoben 
(st.); 

 
VRIJDAG 8 januari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 9 januari: 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 
 

ZONDAG 10 januari: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Donderdag 24 december: 
19.30 uur: L.: Unity 

     C.: R.Smeets 
             C.: H. Pinxten 
Vrijdag 25 december: 
11.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
      C.: J. Schreurs 
                
Zaterdag 26 december: 
09.30 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R.Smeets 
              
Zaterdag 2 januari: 
19.00 uur: L.: J.Gruijthuijsen 
      C.: H. Pinxten 
              
 

- Op 1ste en 2de kerstdag is de 
kerk geopend tot 17.00 uur 
  om de kerststal te bezichtigen 
 
- voor de kerstgave staat de bus 
in de kerk 

 

 

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/


Een warme Kerst. 
 
De weersvoorspellingen gaan 
helemaal de andere kant op. Een 
warme Kerst! Voor ons gevoel 
hoort dat niet. Kerstmis moet 
omgeven zijn door een vleugje 
romantiek. De vrieskou moet je 
juist naar binnen jagen om dan de 
behaaglijke warmte in je op te 
nemen. Buiten koud en binnen 
warm. Kinderen moeten  in de 
sneeuw kunnen spelen en de 
allerkleinsten  met hun kleine 
handjes de sneeuwvlokken  
aanraken en roepen:  “dag 
sneeuw”.  Voor de kinderen een 
wonder. Het wonder beleven is 
dat alleen voor kinderen? Of 
misschien ook weggelegd voor  
ons grote mensen? Het wonder 
van de stilte van de intimiteit van 
een pasgeboren kind, het wonder 
van de liefde van God voor de 
mensen. Het wonder dat wijzelf 
mogen leven. Het wonder dat de 
goedwillenden vredebrengers zijn. 
Het  wonder van het leven is zien 
met je ogen open; zien dat je 
voeten lopen; zien dat je kunt zien 
en zien dat je kunt horen. Gewoon 
elke dag. Met aandacht voor hen 
die dat  allemaal niet hebben. 
Daarom is Kerstmis ook geven van 
je warmte. Buiten warm is minder 
erg dan van binnen koud. 
Iedereen een vredevol Kerstmis 
toegewenst en als het kan ook 
nog met sneeuw en vrieskou. Als 
het binnen maar warm is. Het Kind 
staat aan de deur. Samen mooie 
dagen en een mooie Kersttijd. 
Namens Kerkbestuur, 
Kerngroepleden en Pastorale 
Team. 
 

René H. M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 
Aanpassing tijden 

Eucharistievieringen. 
 
Nu we in ons cluster met 8 
parochies steeds meer naar een 
eenheid groeien is het zaak om 
voor de toekomst de 

Eucharistievieringen zolang 
mogelijk te garanderen en ervoor 
te zorgen dat drie priesters het 
rooster van de H. Missen in het 
weekend kunnen invullen. Er is 
een rooster opgesteld waarin de 
drie priesters alle drie aan bod 
komen maar zo dat indien 
noodzakelijk voor extra vieringen 
zoals Eerste Communie, processies 
of bij ziekte er niet meer 
geschoven hoeft te worden met 
mistijden tussen de parochies. We 
hoeven ook niet meer (vaak na 
veel bellen) een vervanger te 
zoeken, waar ook een 
kostenplaatje aan hangt. Ook hier 
is bezuiniging op zijn plaats.  
 
We begrijpen dat bij elke 
verandering mensen dat niet 
prettig vinden maar het gaat hier 
om de lange termijn. Vanaf het 
laatste weekend van januari 2016 
(30 en 31 januari) worden de 
tijden als volgt: 
Beegden en Heel zaterdag 17.45 
uur  
Wessem zaterdag 19.15 uur 
Kapel Panheel zondag 8.30 uur  
Thorn zondag 9.45 uur.  
 
De andere parochies houden hun 
tijden.  
Ell zaterdag 17.45 uur  
Neeritter zaterdag 19.15 uur  
Hunsel zondag 9.00 uur  
Ittervoort zondag 10.30 uur.  
 
We hopen  op uw begrip. 
 
Kerkbestuur en Pastoraal –team. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


