
 
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

17 t/m 27 december 2015 
 
DONDERDAG 17 december: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
09.00 uur: Kerstviering van de H. 

Medardusschool. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-van  Alst (st.); 
voor Sjaak Schreurs. 

 
VRIJDAG 18 december: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 19 
december: 
4e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor Tjeu 

Deneer en Gerda van 
Helden-Deneer en Cor 
Deneer; als jaardienst 
voor Tonny en Jet 
Smeets-Heuvelmans, 
voor Jack-Leon en 
Femke Smeets, voor 
Marcel de Jong en 
voor Mia en Lène 
Heuvelmans. 
(organist) 
 

ZONDAG 20 december: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 

 
Wessem: 
Dopen van Siem Kessels. 
 
DONDERDAG 24 
december: 
Kerstavond 
19.30 uur: Avondmis 

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. 
(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. 

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

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 19 december: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
             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 

 

Op weg naar de stal.. 
 
We kennen de uitdrukkingen wel: 
“wat ben  je een os; stomme ezel; 
dom schaap”. En laat nu toch juist 
deze dieren bij de kerstkribbe 
genoemd worden als aanwezig en 
nog wel in de voorste gelederen. 
Jozef en Maria gebruiken de ezel 
als vervoersmiddel, de os is thuis 
in de stal en de schapen zorgden 
voor de wol. Deze dieren hebben 
een functie, een taak te vervullen. 
Hoe gering en klein ook maar van 
groot belang in het verhaal van 
Gods menswording. De beesten 
zijn door Franciscus van Assisi 
bedacht toen hij voor het eerst 
een kersttal bouwde. De ’ 
Poverello’ zoals  hij genoemd 
wordt en volgeling van het Kind in 
de kribbe die radicaal het 
evangelie beleefde door arm te 
worden en er helemaal te zijn voor 
de ander in dienst van Jezus 
Christus en Zijn evangelie van de 
liefde. Maar wie wil er nu een os 
of ezel of schaap zijn? Niemand 
toch! En toch! Er gewoon willen 
zijn voor de ander, bezield door de 
liefde van God voor iedere mens, 
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vraagt niet om bijzondere 
kwaliteiten. Wat nodig is, is 
gebrek aan belangrijkheid, 
zelfoverschatting, opgeblazenheid. 
Het evangelie was altijd al 
tegendraads. Had altijd al meer 
met hart dan met verstand en 
berekening te maken. Wie dat 
wonder ontdekt in het Kind in de 
kribbe – God in een mens -  heeft 
de weg naar de stal gevonden. 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


