
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

10 t/m 18 januari 2015 
 
ZATERDAG 10 januari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 11 januari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 15 januari: 
Wessem: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-van  Ast (st.); 
voor Joseph Hubert 
Hennissen en overleden 
familie (st.) 

 
VRIJDAG 16 januari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 17 januari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Derickx-Roex en zonen 
Pierre en Lei (st.).; als 
jaardienst voor Ruth 
Joris, voor Christientje 
Verlinden en overleden 

familie. 
 (organist) 

 
ZONDAG 18 januari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN  
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 10 januari: 
19.00 uur:  L.: R.Smeets 
          C.:R.Smeets  
                       C.:M. Geurts 
 
Op 20 december overleed onze 
medeparochiaan 

J.H. van 
Ganzewinkel 

(Sef) 
 
De uitvaart vond plaats in de H. 
Medarduskerk waarna hij te rusten 
werd gelegd op de begraafplaats 
naast de kerk. 
We wensen zijn familie veel 
sterkte. 
           

Over oliebol en 
appelbeignet 

 
Tussen artikelen over stress, 
rampen en andere zwaarmoedige 
oudjaar visie’s  en vele meningen 
van vele BN’ers een luchtig artikel 
over wat we wel of niet eten met 
oudjaar en vooral over hoe deze 
producten bereid dienen te 
worden. “Wie niet kneedt heeft 
niks” wordt er gezegd over een 
oliebol. Is dat niet altijd zo? 
Vragen producten en mensen niet 
om aandacht. Dat was bij onze 
voorouders zo en dat is nu nog zo. 
De gejaagdheid  en 
oppervlakkigheid die daarmee 
samengaat zorgen ervoor dat we 
steeds meer spreken over 
communicatiestoornis of -gebrek. 

Maar we horen vaak niet wat 
anderen zeggen en te melden 
hebben. We moeten te veel en we 
willen te veel. Het zal in 2015 er 
net zo goed als in 2014 op aan 
komen dat je je eigen afweging 
maakt wat je wel en niet wil en 
daar ook de tijd voor neemt. Niet 
steeds meer van hetzelfde en 
minder van eigen. In vele families 
worden familierecepten van 
oliebollen en wafels gekoesterd 
omdat ze zo heerlijk smaken. Dat 
heeft ook deels te maken met 
traditie en liefde. Dat zijn 
overigens twee goede 
ingrediënten voor aandacht en 
luisteren. Als we merken dat 
iemand echt aandacht voor ons 
heeft en wil luisteren dan smaakt 
dat naar meer. Als we zo 2015 
beginnen dan kunnen we daar 
lang en veel plezier aan beleven. 
En of het nou een oliebol of een 
appelbeignet is maakt niet uit. Het 
gaat om de goede ingrediënten, 
de juiste bereiding en vooral 
geduld en eendacht en je krijgt 
een heerlijk product. Ons allen 
wens ik zo een jaar dat naar meer 
smaakt. 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 

Dank U wel. 
Er zijn vele ‘dankjewels’ uit te 
spreken aan het adres van de 
velen die zich ingezet hebben in 
onze parochies om een sfeervol 
Kerstfeest te kunnen vieren. We 
denken aan de kerststalbouwers in 
iedere parochie, de 
bloemverzorgers, de poetsers, de 
misdienaars, acolyten, kosters, 
koorzangers. Mensen die de zgn. 
‘kerkewas’ verzorgen. Dirigenten 
en organisten. Mensen die voor 
extra verlichting zorgden en al 
degenen die voor Kerstmis zorg 
droegen voor de mooie 
Adventsconcerten. Kortom een 
heel leger van vrijwilligers die zich 
hebben ingezet. Niet om mensen 
te entertainen of te laten 
consumeren maar om hen vanuit 
hun persoonlijke overtuiging te 
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laten proeven aan de Blijde 
Boodschap die kerstmis ons 
brengt: Vrede op aarde aan ieder 
die van goede wil is. Die goede wil 
is bij deze groep mensen meer 
dan aanwezig en daarom: extra 
veel dank ook vanwege de 
ondersteuning in het pastorale 
werk. 
Dank ook aan iedereen uit onze 
parochies die een kerstwens 
stuurde welke ik graag vanaf deze 
plaats wederkerig wil laten zijn 
met beste wensen voor een 
gezond en gelukkig 2015. 

 
René H.M. Maessen,  

pastoor-deken. 
 
 


