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Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc: 

Blijft dit doen om Mij te gedenken 

Liturgische vorming 2020-2021 Venray 

 
 

Als katholieken vieren we op zondag de eucharistie. De kerk noemt deze 
viering bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. Omdat de Heer 
het zelf gevraagd heeft: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken!’ Waarbij Hijzelf 
in ons midden komt. Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen 
de afzonderlijke handelingen en rituelen? En hoe staan we er zelf in?  
Deze vormingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor allen die er zich in willen 
verdiepen, maar met name ook voor eenieder die meer dan actief 
betrokken is bij de viering van de eucharistie: acolieten, kosters, zangers, 
lectoren, kerkbestuurders, mensen die de kerk verzorgen en anderen die er 
met hart en ziel bij betrokken willen zijn. In Venray wordt op zes 
zaterdagmiddagen liturgische vorming verzorgd.  

Lees hier alle informatie en mogelijkheid tot aanmelding. Welkom!  

 

’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 digitale nieuwsbrief.  

Meld u hier aan! 

Omroep Venray 
blijft voorlopig de uitzending van de zondagsmis om 9.30 
uur op tv en internet verzorgen, waarvoor we Omroep en 
vrijwilligers dankbaar voor zijn! Hier vindt u de site van 
de Omroep. 

 

Bijbelavonden opnieuw van start 
Na de coronastop hebben we de 

draad inmiddels weer goed 
opgepakt. Er zijn tot Kerstmis 

Bijbelavonden (van Kaft tot Kaft) 
gepland op 13 oktober,  

10 november en 22 december. De locatie is de Paterskerk 
(priesterkoor) geworden. Tijdstip blijft 20 uur. Men is 

welkom, ook als men eerder niet deel heeft genomen! 

 
“HEILIGEN TE KOOP”  
De tentoonstelling  ‘Meester Arnt van Kalkar’  in Museum Schnütgen te 
Keulen is gesloten. Een prachtige presentatie van de werken van deze 
Middeleeuwse Meester. Tentoongesteld werden altaarstukken en een 
groot aantal beelden van heiligen. Ook vijf beelden uit onze kerk werden 
daar getoond en met name het beeld van Lucia stond in het spotlicht. Maar 
ook  de beelden Antonius Abt, Severus, Jacobus Major en Oda kregen een 
ereplaats. Nu zijn de beelden weer terug en staan, in uitstekende conditie, 
weer op hun eigen plaats in de kerk. Tijdens hun afwezigheid stond op 
“hun” lege sokkel een grote foto op nagenoeg ware grootte van het beeld. 
Kleurenfoto’s van hoge kwaliteit. Elke foto is bevestigd op een harde, 
stevige achtergrond. Omdat wij het vermoeden hebben er mensen zijn die 
een exemplaar zou willen hebben, bieden we deze vijf foto’s te koop aan.  
De prijs is € 50,- per stuk. De opbrengst is uiteraard voor het 
restauratiefonds van de Stichting Beeldenschat. Mocht u belangstelling 
hebben voor een of meer van deze foto’s, laat dit dan zo snel mogelijk  

weten aan onze 
secretaresse 
Leonie Cals (per 
email of bel 
0478-546209). 
Wie het eerst 
komt…  
 

v.l.n.r. St. Oda, Lucia, 
Jacobus, Severus & 
Antonius Abt 
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Eind 2019 is begonnen met het project Rondje Kerk, waarin verschillende 
aspecten van de Venrayse kerk zijn gerestaureerd. Het project wordt in de 
laatste maanden van 2020 afgerond. In het najaar wordt begonnen met de 
laatste fase. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het volgens de 
Arbowet veilig bereikbaar maken van de klokken. Daarnaast wordt de 
klokkenstoel geschilderd en worden de torenkamers opgeknapt. De nieuwe 
trappen in de toren zijn eind augustus gemonteerd en maken het mogelijk 
de klokken en het carillon op een verantwoorde manier te bereiken. Het is 
door deze ingreep voor bezoekers mogelijk de toren tot aan de omgang te 
beklimmen. Vanuit de toren heeft u een mooi uitzicht over een aanzienlijk 
deel van Venray en haar directe omgeving. Ook worden de meer dan 50 
jaar oude luidmotoren van de klokken vervangen.  De wijzers van de klok 
aan  de  westzijde  van  de  toren  staan  momenteel stil, hiervoor komt een  

nieuwe motor. Bovendien 
worden alle wijzers en 

wijzerplaten voorzien van 
gepaste moderne 

ledverlichting. Deze 
lampen gaan langer mee 

en zijn zuiniger in het 
stroomverbruik. Op 

initiatief van Stichting 
Carillon wordt dit najaar 

ook in de nieuwe trappen  
verlichting geplaatst. Hierdoor kan de toren ook in de avonduren door 
bezoekers en monteurs op een veilige manier worden beklommen. In het 
middenschip van het kerkgebouw wordt noodverlichting aangebracht. 
Hierdoor ontstaat er een duidelijke vluchtweg voor bezoekers van de 
toren. In de trappentoren komt bovendien een touw als leuning. De 
torenkamers zijn al voor een groot deel gerenoveerd. De vloeren zijn 
geëgaliseerd en de wanden zijn geschilderd. Deze ruimtes worden nog 
verder opgeknapt. Zo wordt elke torenkamer voorzien van vloerbedekking.  
Na de restauratie van het kerkgebouw gaan de laatste werkzaamheden in 
de toren dit najaar dus verder. Het is daarom nog steeds mogelijk bij te 
dragen aan het behoud van Sint-Petrus’ Bandenkerk Venray. Er zijn nog 
enkele onderdelen ter adoptie beschikbaar, te weten: één bordes van 1000 
euro, 18 traptreden van 100 euro, 85 traptreden van 50 euro n 58 
traptreden van 20 euro. Het kerkbestuur en Stichting Carillon bedanken 
iedereen die zich heeft ingezet en zal inzetten voor het behoud van een 
stukje Venrayse trots. Dankzij uw donaties is de ‘kathedraal van de Peel’ 
ook door volgende generaties te bewonderen en te waarderen. 

 

 

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

 
 

 
 

Roderick Zoekt Licht 
Roderick Vonhögen ontmoet in  
Venray de jonge dominicaan  
Stefan Ansinger OP, die op  
YouTube een succesvol  
kanaal met gregoriaanse  
gezangen heeft.  
 
De eeuwenoude traditie van het  
 
gregoriaans wil hij graag  
delen met mensen van nu.  
Kijk hier de uitzending terug. 

 
Oudercatechese 

Net als vorig schooljaar is er ook 2020-2021 
gelegenheid voor ouders van communicanten 
en vormelingen om met hun kinderen mee te 
groeien naar de dag van hun Communie of 
Vormsel. In de maandelijkse oudercatechese-
avond zijn ouders welkom om te horen wat 
ook in de catecheselessen aan de kinderen is 
verteld en hoe ze het beleefd hebben. Kapelaan Marthoma verzorgt de 
ouderavonden van de EH Communie (4 november en 10 december), deken 
Smeets die van het Vormsel (5 november en 9 december). 

 

H. Doopsel 
Wees welkom, wie zijn kindje wil laten dopen! Of misschien 
deze of gene volwassene. Via de site van de Grote Kerk kan 
men zich aanmelden. De geplande voorbereidingsavonden 
zijn 3 november en 8 december. 

 

Bidden om roepingen – oktober 2020 
 

Levende God, 
die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt en op ons wacht, 
U die achter mijn woorden luistert en in de stilte tot mij spreekt, 
hoe ervaar ik dat U mij kent en roept? Hoe ontdek ik wat U van mij 
verlangt, U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij bent? 
 

Levende, liefhebbende God, adem in mij.  
Sta op in mij. Laat mij wat ik buiten mij zoek 
vinden in mijzelf: dat ik werk van uw handen ben, 
onverwoestbaar uw geliefde kind, drager van uw 
beeld en naar U toe geschapen. 
 

Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij. 
Maak mij zuiver van hart,  
dat ik mij afstem op uw aanwezigheid, 
dat ik mijzelf niet groter maak en ook niet kleiner 
dan ik ben in het licht van uw ogen. 
 

Liefdevolle God, 
die op ons wacht, zegen mij en zegen allen 
die uw roepstem proberen te onderscheiden, 
dat wij naderen tot U en ieder op onze eigen plaats en wijze 
leven uit liefde voor uw liefde. 
In het voetspoor van uw geliefde Zoon, de Levende in ons midden, 
Jezus Christus, de Heer. Amen.                 

                       Zr. Angela Holleboom OSC, Abdis van de zusters Clarissen te Megen 

 
Bezinning op het Woord 
…is een uitgave van het Bisdom Roermond, bedoeld 
voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de 
eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een 
inleiding, een korte bezinning en verwijzingen naar de 
teksten van de dagelijkse liturgie. Het blad verschijnt 
elke maand. Kosten abonnement € 25. Mail hier. 

https://www.facebook.com/grotekerkvenray/
https://www.youtube.com/opchant?fbclid=IwAR0BanRKvrncXVLl5U2qvQw2Fj-S4Ge01x2_9up8yvqPsT__CDHBn-3JYYQ
https://www.youtube.com/opchant?fbclid=IwAR0BanRKvrncXVLl5U2qvQw2Fj-S4Ge01x2_9up8yvqPsT__CDHBn-3JYYQ
https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/26-09-2020/KN_1716077?fbclid=IwAR2gVfKEyyfuyMayDscs6XbvAPAbcWY0tvy6-fFsIOoQf0NR_g2Nt6ArvDw
https://grotekerkvenray.nl/activiteiten/doopvoorbereiding-2/
mailto:abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 
 

Agenda 

Oktober 
07 19.30 Vergadering kerkbestuur     
10 19.15  H. Mis met kleine Lichtprocessie Lourdesgrot Grote Kerk 
13 20.00 Bijbel van kaft tot Kaft     Paterskerk 
14 14.00 Kindercatechese, kinderen tussen 7 en 12 jaar Kelderzaaltje Grote Kerk 
22 19.30  Vormingsavond diaconiegroep   Pastorie Paterskerk 
24 13.00 Liturgische vorming lees hier   Pastorie Paterskerk 
25 09.30 Hoogmis met kinderen en hun gezinnen  Grote Kerk 
27 19.00  Academie Rolduc: T.t.v. corona - D. Rohling zie hiernaast  Markt 1 Sevenum 
28 20.00 Vergadering alle kerkbesturen dekenaat Venray Vredepeel 
31 10.30 Diakenwijding kathedraal Roermond  Roermond 
31  middag Zegening graven in kader Allerzielen  Boschhuizen 
 

November 
02 18.00 Allerzielen     Paterskerk 
02 19.15  Allerzielen     Grote Kerk 
02 middag Zegening graven in kader Allerzielen  Boschhuizen 
03 20.30 Doopvoorbereidingsavond   Pastorie Paterskerk 
04  20.00 Oudercatechese Communie   Pastorie Paterskerk 
05 20.00  Oudercatechese Vormsel    Pastorie Paterskerk 
07 13.00 Voordracht Ad Voesten ´Psalmen´ lees hier  Kerk Leunen 

10 20.00 Bijbel van kaft tot kaft    Pastorie Paterskerk 
11 14.00 Kindercatechese, kinderen tussen 7 en 12 jaar Kelderzaaltje Grote Kerk 
14 11.00 Presentatie liedjes EH Communie SGV lees hier Kerk Leunen 
14 13.00 Liturgische vorming lees hier   Pastorie Paterskerk 
17 19.30 Samen Kerk: Rol Nederlandse kerk in WOII  Pastorie Paterskerk 
28 10.00 Stille dag     Paterskerk 
29 09.30 Hoogmis met kinderen en hun gezinnen  Grote Kerk 
29 11.00 Viering met EH Communicanten - Advent  Paterskerk 
 

December 
08  20.30 Doopvoorbereidingsavond   Pastorie Paterskerk 
09  20.00 Oudercatechese Vormsel    Pastorie Paterskerk 
10 20.00  Oudercatechese Communie   Pastorie Paterskerk 
11 10.00 Dekenaal pastoraal beraad   Pastorie Paterskerk 
12 13.00  Liturgische vorming lees hier   Pastorie Paterskerk 
16 14.00 Kindercatechese, kinderen tussen 7 en 12 jaar Kelderzaaltje Grote Kerk 
17 (!) 19.30 Samen Kerk: Kerk in nood - Dennis Peters   De Baank Leunen 
19 07.00 Gulden Mis     Paterskerk 
22 19.00 Boeteviering voor kerstmis   Paterskerk 
22 20.00 Bijbel van kaft tot kaft     Pastorie Paterskerk  

 
 
 
 

Dinsdag 27 oktober 19.00 uur 
Dr. D. Rohling, Rolduc: 
‘Ten tijde van Corona’,  
hoe tijden veranderen. 
Parochiehuis: Markt 1, Sevenum 

Aanmelden hier 
Weet u het nog? De eerste twee 
weken van de corona-pandemie was  
één van de meest gehoorde 
uitspraken: “Het is allemaal zo 
onwerkelijk.” Omdat het leven en 
onze manier van leven opeens zo 
anders was? Omdat wij zagen dat 
onderschatting snel kan overgaan in 
verbazing en verbazing in angst? 
Omdat wij ons nog niet konden 
voorstellen dat wij wereldwijd een 
zelfde ervaring van een ‘tijdbreuk’ 
zouden meemaken? Reeds deze 
beknopte vragen roepen om een 
filosofische refle 
ctie, omdat wij beter willen begrijpen 
waar wij als mensen nu eigenlijk 
staan met onze wetenschap en 
techniek; in onze natuurgeboden 
kwetsbaarheid; ondanks onze 
vooruit hollende economieën en 
dankzij onze solidariteit en menselijk 
verbondenheid. Deze avond wil in 
enkele filosofische overwegingen een 
bijdrage leveren tot verheldering van 
ons ‘standpunt’. Lees hier 

 
Dinsdag 17 november 19.30 uur 
De rol van de Nederlandse Kerk 
in de Tweede Wereldoorlog  
Paterskerk Venray  
 
In het jaar 2020 herdenken we 75 
jaar bevrijding. Daarom hebben we 
dr. P. Hamans, docent 
kerkgeschiedenis aan het seminarie, 
uitgenodigd om te komen spreken 
over de rol van de Kerk in Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Daarbij zal hij onder andere ingaan 
op het optreden van de bisschoppen, 
het verzet en de katholieke joden die 
met Edith Stein werden vermoord. 

Aanmelden hier 
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Geloofwaardig … 
 

Gedenken vraagt om veranderen… 
 

Gedenken is meer dan terugkijken. Hoe voorkomen we dat we 
niet blijven steken in roepen: 'dit nooit weer'? Het is 80 jaar 
geleden dat Nederland ruw de Tweede Wereldoorlog werd 
ingetrokken en 75 jaar geleden dat we werden bevrijd. Vooral dit 
jaar zullen er vele menselijke verhalen en onmenselijke 
herinneringen opgehaald worden. En onvermijdelijk zullen er 
tegen het decor van die duistere geschiedenis woorden klinken als 
'dit nooit meer' of 'opdat wij niet vergeten'. Het kan echter niet bij 
woorden van afschuw blijven, bij het herinneren aan wat is 
gebeurd. Wie wil gedenken, doet méér.  
 

Je bent zelf slaaf geweest In de Bijbel wordt verteld hoe het volk 
Israël bevrijd wordt uit de slavernij en door de woestijn trekt naar 
beloofd land. Onderweg ontvangt het volk van God wetten en 
regels om zegenrijk en vruchtbaar te kunnen samenleven in de 
nieuwe, door God geschonken werkelijkheid. Wanneer ik die 
voorschriften lees, in de Bijbelboeken Exodus en Deuteronomium, 
voel ik een grote afstand. Dit is in zo'n andere tijd, zo'n andere 
cultuur geschreven. Wat hebben die oude wetjes mij nog te 
zeggen? Eén ding zeker: gedenk! Voortdurend wordt het volk 
eraan herinnerd waar het vandaan komt. ‘Jullie zijn zelf 
vreemdelingen geweest in Egypte. Bedenk dat u zelf slaaf bent 
geweest in Egypte, totdat de Heer, uw God, u heeft bevrijd.’ Hier 
komen we bij de betekenis van gedenken. Herinneren kan bij wijze 
van spreken zonder enig gevolg: je weet weer dat iets gebeurd is. 
Gedenken gaat verder. De geschiedenis komt opnieuw tot leven in 
het hier en nu, in jouw leven. Bij gedenken geef je de ruimte dat 
de herinnering je ook verandert. Bewogen door wat is geweest, 
kijk je met nieuwe ogen en een nieuw hart naar de werkelijkheid 
en de toekomst. Verleden, heden en toekomst komen in het 
gedenken samen.  
 

Ook al heb je het niet zelf meegemaakt Ieder jaar begint het 
Joodse paasfeest, Pesach, met de Sedermaaltijd waarvan de 
gerechten herinneren aan de slavernij in Egypte en de bevrijding 
door de Eeuwige. Het jongste kind van de familie stelt vier 
'waarom'-vragen, die aanleiding geven om de oude verhalen 
opnieuw te vertellen. Zo wordt een ver verleden in het heden tot 
leven geroepen. En blijkt dat je de geschiedenis niet zelf hoeft te 
hebben meegemaakt om de betekenis nu te ervaren, te voelen of 
te verstaan. In het gedenken van het slavenbestaan staan we op 
om als nieuwe mens een toekomst van vrijheid te omarmen, voor 
onszelf en voor elkaar. En dat is wellicht de grootste kracht van 
het gedenken: dat de ander in beeld komt, de arme, de 
vreemdeling, de verstotene, de gevangene, de weduwe en de 
wees. In het gedenken besef je dat je ook de ander bent: ik had 
die ander kunnen zijn, ik ben die ander geweest… 
 

Ten koste van elkaar Van de Bijbelse profeten leren we wat het 
gevolg kan zijn van niet meer gedenken. Zij leren ons dat het leven 
met elkaar al snel leven ten koste van elkaar wordt, wanneer we 
vergeten dat ook wij vreemdeling kunnen worden of zelf slaven 
zijn geweest. Dan hoeven we niet als ballingen naar Babel te 
worden weggevoerd, zoals het volk Israël, dan zijn we onze eigen 
ballingschap. Gedenken vraagt voortdurend verandering. Daarom 
kan wie 'dit nooit weer' zegt, het niet bij woorden alleen laten. 
Zeker niet in een samenleving waarin oordelen ons scheiden en 
gelijkheid vaak nog geen gemeengoed is. Blijf de verhalen 
vertellen. Hoor elkaars geschiedenis. Verhalen van nu en verhalen 
van eens en ooit, tot leven gebracht in het heden, om ons te 
vernieuwen. Vrijheid is ons gegeven om met elkaar in vrijheid te 
leven. Gedenken voorkomt dat wij elkaar tot ballingen maken. 'Dit 
nooit weer' vraagt om handen en voeten, hoofd en hart, lijf en 
leden gericht op nieuwe toekomst, op werkelijke vrijheid en leven 
voor elkaar. Harold schorren in Open Deur 2020-5 

 

 
Stem voor stichting Beeldenschat in de Rabo ClubSupport 
Voor de eerste keer zal de stichting die verantwoordelijk is voor 
het beheer van de beelden in de Grote Kerk meedoen aan de  
 

Rabo ClubSupport is de jaarlijkse actie van 
de Rabobank om lokale doelen te 
steunen. Dit doen zij op basis van 
stemmen: hoe meer stemmen een doel 
krijgt, hoe meer geld er heen gaat. We 
zijn dus op zoek naar uw stem! De 
Stichting Beeldenschat St. Petrus' Banden 
beheert de unieke beeldenschat die 
Venray rijk is en die getoond worden in 
onze mooie kerk. Een grote groep 
vrijwilligers verzorgen rondleidingen en 
het openstellen van de kerk. Een aantal 
beelden is inmiddels toe aan een 
renovatie, waar we uw hulp bij nodig 
hebben. Met uw stem kunt u ons helpen!  
Leden van de Rabobank kunnen stemmen via de app of de 
website van de Rabobank.  Voor een uitgebreide uitleg, klik hier. 

 
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 (Eindstraat) zijn deze mooie  
stevige sleutelhangers te koop voor €4 p.st.. 

https://www.petrusbandenkerkvenray.nl/
https://clubsupport.petrusbandenkerkvenray.nl/

