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    ’n Nieuwsbrief… 
 

Velen ontvangen elk kwartaal ‘Samen 
Kerk,’ het parochieblad van Venray.  
Online is het blad hier te vinden.  
Daarnaast staat met regelmaat het een  
en ander in met name Peel & Maas.  
Maar om zo actueel mogelijk te zijn  
en te blijven lanceren we graag  
deze maandelijkse nieuwsbrief.                      Meld u hier aan! 
                                                                                                                            in de linkerkolom op de site   

 

Start Alphacursus Venray 
 

  Is er meer? 
  Wie is Jezus? 
  Bidden: waarom en hoe? 
  De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
  Hoe zit het met de kerk? 
 

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over 
het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle 
ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te 
delen. Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en 
ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, 
nieuwe mensen. En het is helemaal gratis! Lees hier alles.  
 

Hier vind je de informatie over de cursus in Venray! 

 

Samen Kerk Avonden 
 

Voor het vijfde seizoen bieden we  
vormingsavonden aan: leren over ons  
geloof, onze gedachten hierover delen en  
elkaar ontmoeten. U bent van harte welkom  
in de pastorie aan de Leunseweg 5 (Venray).  
De avonden beginnen om 19.30 uur. Een vrijwillige bijdrage in de 
kosten wordt op prijs gesteld. Hier vindt u alle informatie. 
 

Dinsdag 18 februari: 
De geschiedenis van de Venrayse kloosters 

door Jan Min 

 

 
Draag bij aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Venray! 

Sponsor een oude of nieuwe traptrede, bordes of een van de 
windrichtingen van de torenomloop 

 

In 2019-2020 wordt de Grote Kerk gerestaureerd: glas in lood 
wordt geconserveerd en het zal straks mogelijk zijn tot aan 

de trans (omloop) de kerktoren te beklimmen langs een 
toegankelijke trap. Door het adopteren van een traptrede, 
bordes of windrichting kunt u bijdragen aan ‘Rondje Kerk’.  

Volg het op Facebook (Sint-Petrus' Bandenkerk Venray) 

 

Oudercatechese 
Ineens komen de kinderen uit school met verhalen over Bijbel en 
geloof, Jezus en de kerk. Oeioei, hoe zat dat ook al weer? Zeker als 
de kinderen het enthousiasme van de catechese-les overbrengen 
op hun ouders, ontstaat vaak de behoefte om ook zelf weer te 
weten hoe het ook alweer zat. Lees hier hoe en wat. 
 

http://www.grotekerkvenray.nl/
mailto:petrbnd@zonnet.nl
http://www.paterskerkvenray.nl/
mailto:info@paterskerkvenray.nl
https://grotekerkvenray.nl/samenkerk-is-een-uitgave-van-de-twee-kerken-in-venray/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://grotekerkvenray.nl/
https://alpha-cursus.nl/
https://alpha-cursus.nl/cursus/alpha-katholieke-setting-venray/
https://dekenaatvenray.nl/?p=422
https://grotekerkvenray.nl/oudercatechese/


De Bijbel, van kaft tot kaft… 
 

Vorig jaar oktober zijn we begonnen de Bijbel van kaft tot kaft te 
lezen. Het blijken stuk voor stuk indrukwekkende verhalen te zijn, 
die de oude cultuur van de Bijbel belichten (waar veel van onze 
cultuur vanouds op gebaseerd is), maar die tegelijk verrassend 
actueel blijken te zijn. Minstens zijn het tijdloze verhalen die elke 
generatie weten te inspireren, soms hoe het moet, soms hoe het 
zeker niet moet. Lees hier over de data. 
 

 
 

                              Diaconiegroep 
 

                                                               Vaak wordt de aandacht van een  
                                                             priester en kerkbestuur opgeslokt  
                                                                door de voortdurende zorg voor  
                                                        gebouwen en allerhande lopende en  
                                                                   terugkerende organisatorische  
                                                                 kwesties. Toch mogen we naast  
                                                                liturgie en catechese die andere  
                                                               wezenlijke taak van ons kerk zijn  
                                                                         niet vergeten: de diaconie. 
Dat wil zeggen: alles wat er vanuit kerk en parochie gebeurt aan 
sociale contacten. Vanouds behoort het ziekenbezoek tot het hart 
van deze kerkelijke diaconie. Maar ook de zorg om nabestaanden, 
nieuwkomers, gescheidenen, jonge gezinnen, oude(re) mensen, 
mensen met problemen of juist met groot geluk mogen eigenlijk 
nooit vergeten worden. Voor betrokken parochianen die graag iets 
in die richting willen doen zijn er een aantal vormingsavonden 
georganiseerd. Een eerste kennismakingsavond heeft al plaats 
gevonden, maar wie nog wil aansluiten kan zich graag aanmelden 
op de pastorie. Uiteindelijk moet in goed overleg gekeken worden 
wie welke taken op zich neemt. De geplande data zijn: 16 maart, 6 
april en 11 mei, telkens van 19 tot 20 uur. 
 

 
 

Actie Kerkbalans 2020 
 

Soms hoor je nog wel eens dat mensen denken dat de paus alles 
betaalt... Maar wie een klein beetje op de hoogte is, weet dat er 
weliswaar subsidieregelingen zijn, maar dat de grote som 
opgebracht moet worden door de eigen parochianen. Dank aan 
allen die dat jaarlijks mogelijk maken!  
Mogelijk onderstreept ook de bezuinigingsronde die het bisdom 
onlangs heeft doorgemaakt met noodzakelijke ontslagen dat de 
kerk financieel grotendeels afhankelijk is van giften en gaven, zowel 
parochie als bisdom. Uw gift is dus onontbeerlijk! Indien u 
bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochies: 
 
St. Petrus’ Banden (Grote Kerk) 
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17 
ING bank met iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63 
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v.  
adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden 
 
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten,  
Christus Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk) 
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie  
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Dank u! 

 

Huispaaskaarsen 
 

                                                                             Het is wederom mogelijk  
                                                                                    een Huispaaskaars te  
                                                                                                        bestellen.  
                                                                             De kaarsen worden in de  
                                                                           Goede Week gezegend en  
                                                                                  kunnen dan afgehaald  
                                                                                         worden. Bestellen  
                                                                                       kan via de pastorie, 
                                                                                   tot uiterlijk 23 maart. 
                                                                          Voor de grote Paaskaarsen  
                                                                         van de kerken zullen we de  
                                                                                  versiering van model I  
                                                                                                        bestellen. 

 
 

Model I   20x6 cm  € 14,- 
Model II  25x6 cm  € 16,- 
Model III 30x7 cm  € 20,- 

 

https://grotekerkvenray.nl/de-bijbel-van-kaft-tot-kaft/


Links 
 

 

Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 
 

Gebouw en cultuurschatten Grote Kerk 
 
Stichting Carillon Venray 
 
Zangers van Sint Frans 
 
Dekenaat Venray 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

 
 

JANUARI 
zaterdag 25 19:30 uur  Grote Kerk  Presentatieviering communicanten 
zondag 26 09:30 uur  Grote Kerk  Vormelingenbijeenkomst Eucharistieviering en activiteit  
donderdag 30 20:00 uur  Pastorie   Vergadering kerkbestuur 
 

 
 

FEBRUARI 
woensdag 4 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 
woensdag 12 20:00 uur  Pastorie Paterskerk Oudercatechese vormsel 
dinsdag 18 19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
woensdag 19 14:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Kindercatechese 

20:00 uur  Pastorie Paterskerk Oudercatechese Communie 
 

 
 

MAART 
dinsdag 3  20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 
zaterdag 7 18:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Vormelingenbijeenkomst 
zondag 15  11:00 uur  Grote kerk  Vormsel-toediening door Mgr. Harrie Smeets 
maandag 16 19.00 uur     Vormingsavond diaconie 
dinsdag 17 19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
vrijdag 20 20:30 uur  Pastorie Paterskerk Doopvoorbereidingsavond 
woensdag 25 14:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Kindercatechese 

20:00 uur  Pastorie Paterskerk Oudercatechese Communie 
zondag 29 09:30 uur  Grote Kerk  Viering met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen 
dinsdag 31 19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
 

 
 

APRIL 
maandag 6 19.00 uur     Vormingsavond diaconie 
dinsdag 28 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 
 

 
 

MEI 
maandag 11 19.00 uur     Vormingsavond diaconie 
dinsdag 12 20:30 uur  Pastorie Paterskerk Doopvoorbereidingsavond 
dinsdag 19 19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
dinsdag 26 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 
 

 
 

JUNI  
dinsdag 23 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
https://www.petrusbandenkerkvenray.nl/index.html
https://www.carillon-venray.nl/
http://www.zangersvansintfrans.com/
https://dekenaatvenray.nl/


Geloofwaardig … 
Wist je dat … een windhaan  
niet altijd een haan is? 
Lieve Wouters op Kerknet 2020 
Ondanks de rijke symboliek van de haan (alertheid, een nieuw 
begin, Petrus’ verraad) wordt het dier soms van zijn troon - euh, 
kerktoren - gestoten. Op de torenspits van kerkgebouwen zie je 
meestal een kruis en/of een haan. Dat dier heeft een rijke 
symboliek. Zo verwijst de haan in het christendom natuurlijk naar 
het verraad van Petrus. Toch is het gebruik om hanen op daken te 
plaatsen, ouder dan het christendom. De haan is een alert dier. Hij 
heeft als eerste de nieuwe morgen in de gaten en kondigt die fier 
en onverstoorbaar van de daken. Dat vond men ook vóór het 
christendom al een teken van hoop en een nieuw begin. Hoe mooi 

is het eigenlijk dat Petrus’ grote 
bekering begint met haangekraai! 
Maar op kerktorens kun je ook nog 
heel wat andere dieren en 
voorwerpen vinden. Zo vind je op 
lutherse kerken heel vaak een 
zwaan. Die traditie zou 
voortgekomen zijn uit een 
uitspraak van Jan Hus, van wie de 
achternaam zoveel betekent als 
gans. Toen deze 
hervormingsgezinde predikant in 
Praag op de brandstapel werd 
gezet, bracht hij nog uit: Jullie 
verbranden een gans, maar er zal 
een zwaan uit zijn as herrijzen! 

Behalve een kruis en een haan kun je op veel kerktorens ook een 
bol vinden. De herkomst of betekenis daarvan is niet heel 
duidelijk. Wel weten we dat ook die bol al voor de komst van het 
christendom gebruikt werd op daken en zelfs bomen. Denk aan de 
bolvormige spits op de kerstboom. Op de Sint-Petrus en 
Pauluskathedraal in Sint-Petersburg staat dan weer een engel en 
op de Martinikerk in Groningen een paard. In Ens gaan ze nog een 
stapje verder: dit dorpje in Flevoland heeft een paard met 
vissenstaart op de spits! 

 

“Vrees niet! 
Laat uw stem horen!” 
Guido Vanheeswijck in Tertio 2019 
Geloven is in onze landen soms een stigma geworden. Wie 
kerkelijk is, moet wel achterlijk zijn. Maar waarvoor schamen we 
ons eigenlijk? Is de eigenheid van het christendom niet juist nu 
relevant voor onze samenleving? 
 

“Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen 
daarentegen ongevaarlijk en zelfs gezellig. Zeker als ze niet meer 
echt gelovig zijn. Christenen en meer specifiek katholieken lieten 
na de jaren zestig zeker nog wel van zich horen, maar dan vooral 
inzake sociaal engagement. Er trad steeds meer gêne op om te 
spreken over het transcendente, het heilige, het goddelijke. 
Daarin zijn katholieken wollig en vaag geworden. Niet dat Jezus 
geen interessante mens zou zijn geweest, maar de overtuiging dat 
Hij een bijzondere relatie had met God zijn Vader, verdween naar 
de achtergrond. Het horizontale bleef, maar de verticale lijn is 
enorm onder druk gekomen.” 
“Dat het geloof in het heilige aanzet tot sociaal engagement in de 
wereld, daar werd niet of nauwelijks meer over gesproken. De 
hemel was plots van de horizon verdwenen. Mijn advies luidt dat 

we het specifiek religieuze  weer ter sprake moeten (durven) 
brengen.”  
“Het dogma van vandaag is zelfbeschikking. Als gelovigen zijn we 
natuurlijk niet tegen autonomie, maar het is niet de alfa en 
omega. Vroeger fungeerde het woord ‘God’ wel eens als 
conversatiestopper, nu is de term ‘zelfbeschikking’ dat.” 

“Rechts pleit nu als 
tegenwicht voor een 
collectieve identiteit, maar die 
is zo goed als inhoudsloos. De 
tijd kan niet rijper zijn dan nu 
om daar een alternatief 
tegenover te plaatsen. Het is 

de hoogste tijd om opnieuw een christelijke kijk op de persoon 
van onder het stof vandaan te halen!” 
“Jongeren leren nu al ‘surfend’ te leven, wat betekent dat ze 
vooral over het oppervlakte scheren en niet meer in het diepe 
duiken.“  
“Ritualiteit zonder spiritualiteit is ten dode opgeschreven.” 
“Of het erg is dat gelovigen een minderheid zijn? Ooit begon Jezus 
met twaalf en elf van hen liepen weg voor het kruis…” 
“Het christendom is een teken van tegenspraak. Het echte 
christendom heeft iets tegendraads, iets gevaarlijks. Het 
christendom is de omkering van alle waarden.”  

 

Conservatief… 

Laetitia Strauch-Bonart in Tertio 
‘Conservatieve denkers begrijpen dat verandering noodzakelijk 
kan zijn. Ze zijn niet in beginsel tegen verandering, maar sporen 
aan tot behoedzaam en verantwoord handelen, met respect voor 
wat is. Conservatisme is een levenshouding die de noodzaak van 
verandering afweegt tegenover de prijs ervan: het verlies van wat 
voorafgaat en de risico's die de verandering met zich meebrengt. 
Conservatieve politici zijn vaak onpopulair omdat ze er niet voor 
terugdeinzen controversiële uitspraken te doen. Vele mensen 
horen immers niet graag de waarheid dat verandering ook een 
prijs heeft. Een conservatief denker gaat precies die schaduwzijde 
belichten en de architecten van de verandering op hun 
verantwoordelijkheid wijzen. Niet altijd een even dankbaar 
standpunt in een wereld die zich vaak niet bewust is van wat zij te 
danken heeft aan het verleden. Het is zoveel dankbaarder op de 
barricade van verandering en rechten te staan dan anderen te 
wijzen op hun verantwoordelijkheden of plichten. Als je je ‘out’ als 
conservatief, krijg je meteen het etiket 'ouderwets' en 
'moraalridder'. Maar vergis je niet: conservatisme is nodig, zeker 
in een snel veranderende wereld. Opbouwen is altijd moeilijker 
dan vernietigen’.  

 

Bezoek 

Wekelijks proberen de priesters en vele vrijwilligers van de 
parochies mensen te bezoeken. Wanneer u een bezoekje op prijs 
stelt, laat het dan graag horen op de pastorie! Zeker geldt dat voor 
zieken of als u uw nieuwe huis graag wilt laten inzegenen!  

 

Christoffels… 

Een goed oud gebruik: om Sint Christoffel 
mee te nemen onderweg. Hij droeg ooit  
’n kindje de rivier over en bracht het veilig  
aan de overkant. Bleek later Jezus te zijn…  
Sindsdien is hij beschermer van 
alles en iedereen in het verkeer.  
Op de weg maar ook in het groot  
in het leven. Voor wie er nog geen heeft, 
op de pastorie aan de Eindstraat 
zijn deze mooie stevige sleutel- 
hangers te koop voor €4 p.st.. 


