
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

24 t/m 1 februari 2015 
 
ZATERDAG 24 januari: 
St. Sebastianus 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef voor 
een bijzondere intentie. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

levende en overleden 
leden van de Schutterij 
St. Joris; voor ouders 
van Buggenum-
Driessens en overleden 
familieleden; voor Johan 
Kessels; voor ouders 
Deneer-Maessen, 
kinderen en kleinkind; 
voor Sef van 
Ganzewinkel (namens 
de buurt) 
(organist/dameskoor) 

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

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 29 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.). 
 

VRIJDAG 30 januari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 

 
ZATERDAG 31 januari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor 

Leonardus Hub. Joosten 
en Elisabeth Martina 
Cecilia Jansen (st.); 
voor ouders Roumen-
Briels en 
schoondochters Riny en 
Mary. 
(organist) 

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

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN  
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 24 januari: 
19.00 uur:  L.: Schutterij 
          C.:Schutterij 
                       C. Schutterij 
        

Seizoensgebonden en 
ook weer niet… 

Het stormt behoorlijk buiten. Al 
enkele dagen trouwens. En niet 
alleen letterlijk. Ook figuurlijk stormt 
het in onze wereld. We zien zoals bij 
de wind alleen de resultaten. De 
wind zelf zie je niet maar hij is er 
wel. Haat en liefde kun je ook niet 
zien: wel de resultaten. Is er 
iemand die een antwoord weet op 
het geweld in onze wereld en het 
waarom? Er is altijd oorzaak en 
gevolg. Duidelijk is dat radicalisme 
en fundamentalisme slachtoffers 
maakt. Het gelijk in de wereld is 
nooit aan een kant. En al denk je: ik 
heb gelijk – dat moge zo zijn – laat 
ook ruimte voor iedereen die dat 
niet vindt. Het komt in de buurt van 
democratie omdat we met zijn allen, 
hoe verschillend ook, op deze ene 
wereld leven. Trouwens de 
afkeuring van wat voor  geweld 
geldt, geldt ook voor de economie,  

de rechtvaardige verdeling van de 
goederen en levensbronnen van 
onze wereld. Leven en laten leven. 
Omzien naar elkaar. Ja, zij die meer 
hebben en meer kunnen zijn zelfs 
geroepen om dat op de eerste 
plaats te delen met hen die minder 
hebben. Dat geldt net zo goed voor 
het individu alsook voor 
regeringsmachten en grote 
concerns. Barmhartigheid en geen 
inhaligheid. Toen ik dezer dagen 
een appel at dacht ik: appels rijpen 
door de zon, mensen enkel door 
liefde. Het lijkt me ondanks de lange 
termijn en het verdragen van veel 
onrecht de enige weg naar harten 
die verhard zijn. Voor christenen is 
het een dagelijkse opdracht om zo 
met elkaar om te gaan. Zoals Sint 
Jan zegt: “God is liefde”. 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 

Prijzen van H. Missen 
 
U kunt H. Missen als volgt bestellen: 
a. Tijdens het wekelijks spreekuur 
op donderdagavond van 18.00 uur-
19.00 uur bij Fam. Smeets, De 
Groese 16, 6019 EL Wessem. U 
kunt ook e.e.a. telefonisch 
doorgeven onder nummer  562075 
of 06-53583394 en het 
verschuldigde bedrag overmaken op 
bankrekeningnr. 15.75.00748 t.n.v. 
Kerkbestuur H. Medardus met 
vermelding van naam en gewenste 
datum. 
b. U kunt ook het verschuldigde 
stipendium via een envelopje 
deponeren in de brievenbus van 
Fam. Smeets (De Groese 16) of de 
Pastorie (Kerkstraat 1). Gelieve wel 
de naam en gewenste datum 
duidelijk te vermelden alsmede 
afzender en telefoonnummer. 
c. U kunt uw H. Missen ook 
bestellen via e-mail:  
elvira.smeets@ziggo.nl 
Om teleurstelling te voorkomen 
gelieve U H. Missen steeds 
minstens drie weken van tevoren op 
te geven. Het stipendium is als 
volgt: 
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 25,00 
Ouderencentrum:  
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 15,00 

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 



Herinneringsmonument 
oorlogsslachtoffers 

Wessem – Pol 
 
Zoals in september reeds is 
gepubliceerd is de stichting 
Cultureel Erfgoed Wessem thans 
in staat het herinneringsmonument 
voor de door oorlogsgeweld 
omgekomen inwoners van 
Wessem en Pol te realiseren. De 
subsidie van de gemeente 
Maasgouw, Rabobank en de 
donaties van Wessemse 
ondernemers, hoewel er nog een 
financieel gaatje is, stellen ons 
hiertoe in staat. Door vrijwilligers is 
reeds begonnen met de 
werkzaamheden bij het 
gevallenmonument.  
Hoewel de stichting een zorgvuldig 
onderzoek heeft gedaan naar de 
oorlogsslachtoffers van Wessem 
en Pol. Doen we desondanks een 
beroep op alle lezers van 
Maasgouwnieuws om te bekijken 
of deze lijst volledig is. Indien U 
ontdekt dat iemand vergeten is of 
dat er een schrijffout is dan 
vernemen we dat gaarne en geef 
dit dan a.u.b. door aan Jos 
Schreurs, Sleutelstr. 20 te 
Wessem tel.nr. 0475-562228, 
zodat er geen omissie op het 
monument komt. 
 
Antoon Bidlot                                   
Jan Bijlmakers                                    
Mia Bijlmakers                                 
Minus Dierx                                     
Nel Giessen-Wijers                          
Mia Hennissen                                 
Leo Hilkens                                        
Francisca Jacobs                               
Gudula Jacobs                                   
Mechtilda  Jacobs                             
Wilhelmina Jacobs                           
Martina Jacobs                                 
Jacques Levels                                 
Harrie Maessen                                 
Pierre. Maessen                               
Joan Smeets                                     
Nellie Theunissen                            
Thei Theunissen                              
Mathijs Tijssen                                 
Theodorus Tijssen                            
Joseph Tijssen  (burgemeester)        
Catharina Tijssen-Wevers                                  
Dominicus Tijssen                            

Elisabeth Tijssen                               
Peter Tijssen                                     
Henri Tijssen                                    
Anna Tijssen                                      
Herman Tijssen                                 
Fransisca Tijssen                               
Peter Wevers                                    
Anna Wevers-Vossen                                       
Francisca Wevers 
 


