
 
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

9  t/m 17 januari 2016 
 
ZATERDAG 9 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.00 uur: Avondmis voor de 
overledenen van onze 
parochie. 

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

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 14 januari: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.); 
voor overleden ouders 
Johannes Beckers en 
Hubertina Derikx (st.); 
voor overleden ouders 
Peter Joris en Maria 
Joris-Bijlmakers (st.). 

 
VRIJDAG 15 januari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

 
ZATERDAG 16 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.00 uur: Avondmis voor ouders 
Derickx-Roex en zonen 
Pierre en Lei (st.). 

 
ZONDAG 17 januari: 
Thorn:  

 09.30 uur: Hoogmis in de 
Abdijkerk. 

 

Op zondag 20 december 2015 
werd  gedoopt 
 

Siem 
Kessels 

 
Van harte proficiat en veel geluk 
toegewenst. 

 

Op 11 december overleed onzxe 
medeparochiaan 
 

Tjeu Geraets 
 
De plechtige 
uitvaartdienst werd gehouden op 
17 december in de H. Medardus 
kerk te Wessem, gevolgd door de 
begrafenis op het parochiekerkhof 
te Koningsbosch. 
Wij wensen zijn familie veel 
sterkte. 

 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 9 januari: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
      C.: J.Schreurs 
              

 

Een gelukkig, zalig en 
zegenrijk 2016. 

 
Als het een beetje meezit hebben 
we in 2016 zo nu en dan geluk. 
Bijvoorbeeld als je net een ongeluk 
voorkomt, naast een niet op  die 
horende plaats hondebrokkenbrood-
hoop je voet neerzet, als je op het 
nippertje slaagt of als we een prijs 
winnen. 
Een Zalig Nieuwjaar klinkt  veel 
plechtiger. Het heeft betrekking op 
het hier en komende. Zalig uiteinde 
zeggen we ook. We willen er best 
zijn zeggen we, maar nu nog niet 
fluisteren we er achteraan.. Een 

zegenrijk Nieuwjaar. “Tel je 
zegeningen”,  zingt het lied. Welke 
zegeningen? 
Als u dit jaar de zegen ten deel mag 
vallen, van een hand op de 
schouder, van een hart onder de 
riem. Wat een zegen als iemand je 
gaat helpen omdat je echt hulp 
nodig hebt. Wat een zegen als je 
gezond blijft. Wat een zegen als je 
je baan niet kwijtraakt. Wat een 
zegen als je een kindje krijgt. Wat 
een zegen als iemand je vergeeft. 
Wat een zegen als je content bent. 
Wat een zegen als iemand hartelijk 
voor je is of gewoon een 
begrijpende blik. Wat een zegen..en 
een zaligheid als dit jaar iets 
toevoegt aan je leven waar je blij en 
dankbaar voor kunt zijn. 
Zo’n gelukkig, zegenrijk en zalig 
2016 én een positieve instelling 
wens ik u en ons allen van harte toe 
mede namens het Kerkbestuur, de 
Kerngroepleden en het Pastorale –
team. 

 
René  H. M. Maessen, 

 pastoor-deken. 
 
Tijdens het Geveltoneel werd er 
een bedrag van 550,- euro 
aangereikt door Bakkerij Geudens  
aan Deken Maessen voor de 
restauratie van de kerk. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt 
van de opbrengst van de verkoop 
tijdens Geveltoneel en de verkoop 
van het H. Medardusbrood. 
 

 
 

Aap wat heb je 
 mooie jòngen… 

 
Ben niet op zoek gegaan naar 
welk dier het Chinese wel zou zijn. 
Zo in het begin van het nieuwe 
jaar houden we het maar dicht bij 
huis. Werk genoeg met alle goede 
voornemens. En daar wil  ik ook 
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even bij stil staan. De start van 
het nieuwe jaar nodigt ons uit om 
met goede voornemens te 
beginnen: minder gehaast, meer 
geduld, stoppen met roken, op tijd 
naar bed, openheid 
betrachten,consequent in ja en 
nee, gezond eten, beter agenda 
beheer. Enfin kies en vul aan wat 
u past. De klemtoon bij de aanhef 
staat op jòngen. Dan gaat het dus 
over  het ‘voortgebrachte’. De 
bedoeling is dat de klemtoon in de 
loop van het nieuwe jaar 
verschuift naar ààp wat heb je 
mooie jongen want dan ligt de 
klemtoon bij hem die geprezen 
mag worden voor het 
voortgebrachte omdat het 
voortgebrachte het resultaat is. 
Ergo: als de klemtoon niet 
verschuift staan we dus aan het 
einde van het jaar of al eerder als 
aap te kijk bij onszelf en bij 
anderen als we ons voornemen 
hebben rondverteld. Het jaar 2016 
wordt goed afgesloten met de 
klemtoon op aap en het resultaat. 
Dat is echt een prestatie. U en 
vooral ook mezelf wens ik sterkte 
en volharding toe bij onze 
voornemens. Overigens wil ik nog 
kwijt dat ik twee voornemens 
maak. En om nu al niet als aap te 
kijk te staan houdt ik ze voor me.  
Overigens God houdt ook van 
dieren.  

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. 


