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Corona… 
Velen zijn getroffen door corona. Hetzij in hun eigen gezondheid, hetzij in 
hun bedrijf of broodwinning, hetzij omdat ze zich grote zorgen maken voor 
wat de toekomst brengen moge. Ook als parochies worden we getroffen. 
Het aantal kerkgangers dat we mogen ontvangen is zeer beperkt. En met 
Allerzielen en Kerstmis voor de deur baart dat grote zorgen. Tegelijk gaat 
de veiligheid vóór alles en houden we ons graag en stipt aan de geldende 
voorschriften. Wat de vieringen met Kerstmis betreft moeten we de 
komende weken afwachten hoe e.e.a. zich zal gaan ontwikkelingen… 
Deken E. Smeets 

 
Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc: 

Blijft dit doen om Mij te gedenken 

Liturgische vorming 2020-2021 Venray 

 
 

Onlangs gingen in de Paterskerk de 
vormingsbijeenkomsten liturgie 
van start. Een enthousiaste groep 
uit heel Limburg verzamelde zich 
corona-proof op het grote 
priesterkoor.  

Deze vormingsbijeenkomsten zijn 
bedoeld voor allen die zich in de 

wijze van vieren in de kerk willen 
verdiepen, maar met name ook 

voor eenieder die meer dan actief 
betrokken is bij de eucharistie: 

acolieten, kosters, zangers, 
lectoren, kerkbestuurders, mensen 

die de kerk verzorgen en anderen 
die er met hart en ziel bij 

betrokken willen zijn.  
De eerste bijeenkomst is geweest, 
maar wie alsnog wil aansluiten in 
meer dan welkom!  

 
Lees hier alle informatie en mogelijkheid tot aanmelding. Welkom!  

 
Omroep Venray 
blijft vooralsnog 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. 

 

’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! 

 

Bijbelavonden opnieuw van start 
Er zijn tot Kerstmis Bijbelavonden (van Kaft 

tot Kaft) gepland op 10 november en 22 
december. De locatie is de Paterskerk 

(priesterkoor). Tijdstip 20 uur.  
Men is welkom, ook als men  

eerder niet deel heeft genomen! 

 
 

 
 

Volg het op Facebook  (Sint-Petrus' Bandenkerk Venray)  
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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 (10 december), deken Smeets die van 
het Vormsel (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 volgende geplande 
voorbereidingsavond is op 8 december. 

 
 

Vier samen het leven als geschenk 
 

De wereld beweegt. Steeds meer. Van heinde en verre komen 
mensen naar onze streken. Van overal. Uit de landen van Afrika of 
Azië of Midden- en Oost-Europa. Uit lijfsbehoud. Of op zoek naar 
werk en inkomen. Naar een leven met meer perspectief en uitzicht. 
In de stad waar ik woon, zie ik op straten en pleinen steeds meer 
vreemde gezichten. Ik hoor vreemde talen,  die ik niet of nauwelijks 
kan verstaan. Al die vreemdelingen verstoren mijn orde. Gewoon 
door er te zijn. Zo voelt het. Steeds weer duwen zij mij uit de 
comfortzone waarin ik dacht mijn leven te kunnen leiden. Zoiets 
geldt vast ook voor de alleenstaande werkende moeder, die 
ploetert om rond te komen met haar drie kinderen. Te veel om 
dood te gaan. Te weinig om van te leven. In de steek gelaten. Een 
vreemde in haar eigen samenleving. En tegelijk voelt dat gevoel 
niet lekker. Comfortzone of niet: ik moet iets met deze mensen, 
met 'al dat vreemde'. Ik kan toch niet doen alsof zij lucht zijn. Heb ik 
niet geleerd, dat je in je huis aan tafel altijd een stoel moet 
vrijlaten? Voor de profeet Elia of voor Jezus. Voor de vreemdeling, 
de verstoorder van mijn orde, die tot gast wordt? 
 

GASTVRIJHEID 
Dat knagende, dubbele gevoel zit ook in de Bijbel. Ook daar is volop 
de vraag aan de orde hoe om te gaan met de vreemdeling. Onder 
de mensen in Oude en Nieuwe Testament komen we dezelfde 
angst en reserve tegenover vreemdelingen tegen als nu in 
Nederland. In het Oude Testament ook allerlei voorbeelden van 
'eigen volk eerst'. En toch. De diepere bijbelse rode draad is een 
andere. Die zet in op iets veel ruimers. Een tegenbeweging van 
gastvrijheid. Zie Rachab, zie Ruth. Twee vrouwen die de normale 
orde doorbreken. En iets aangeven van een begaanbare weg uit de 
dilemma's rond vreemdelingen. 
 

NIETS IS VAN MIJ 
Waarom is dat? Waarom zet de bijbel in op iets dat veel verder 
reikt dan dat bekrompen ‘eigen volk eerst’? En veel hoger dan ‘wij 
willen de expats in ons land die iets kunnen betekenen voor onze 
kenniseconomie. Die zijn okay, de armoedzaaiers niet’. Wat zit er 
achter die herhaalde oproep in dat oude boek Leviticus: 'Want jullie 
zijn zelf ook vreemdelingen geweest, toen jullie in Egypte waren'? 
Wat helpt het mij dat ik besef, dat ik zelf (ook) een vreemdeling 
ben? Onze normale, gevestigde orde gaat uit van het basisidee dat 
alles wat ik in het leven vergaar van mij is. Mijn huis, mijn bedrijf, 
mijn patenten, kortom: mijn eigendommen. Bijna geen recht is bij 
ons zo zwaar beschermd als dat op eigendom. Ik heb 

ervoor gewerkt, het is mijn prestatie en daarmee is iets van mij. 
Niet van een ander. Dus zetten mensen hekken met camera's om 
hun huizen. Afblijven! Dus zetten Europeanen een hek om fort 
Europa. Wegblijven! ‘Want jullie zijn zelf ook vreemdelingen 
geweest, toen jullie in Egypte waren’ breekt met dat idee. Niet een 
beetje. Radicaal. Niets van wat ik in dit leven vergaar, behoort mij 
absoluut toe. Mijn leven hangt uiteindelijk niet af van wat ik heb. Ik 
ben niet wat ik heb. Ik ben veel meer dan dat, althans dat zit in mij. 
De vreemdeling is degene die mij daaraan herinnert. Hij of zij is de 
‘blessing in disguise’, die mij uit mijn comfortzone en dicht bij de 
werkelijke les van leven houdt. Zet dus een stoel klaar voor de 
vreemdeling, gewenst of ongewenst. En vier samen het ieven 
zonder hekken en camera’s. Vier samen, dat samen het leven 
vieren het echte werk is. Het leven niet als privébezit maar als 
collectief geschenk. Veel meer dan krampachtig vastzitten in je 
eigen, eenzame hebben en houden. 

Dick Couvée in Open Deur november 2020 

 

Bidden om roepingen – november 2020 
 

God, wij danken U voor de heilige Willibrord 
en voor alle geloofsverkondigers 
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben. 
 

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers, 
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden 
en hart hebben voor wie U nog niet kennen, 
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren 
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven, 
die ondanks tegenslagen en vijandschap, 
waarmee zij geconfronteerd worden, 
vol goede moed Christus blijven verkondigen. 
 

Beziel onze geloofsgemeenschappen 
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde 
en roep ook onder ons mensen 
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie 
als religieus of als diaken of priester. 
 

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is; 
daarom bidden wij U: 
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede; 
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser; 
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde, 
en maak ons tot getuigen van U. 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht 
 

 

 
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://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 

Doorgehaalde data vervallen vw de coronabeperkingen! 
Oktober 
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  

 

Ik zing want ik ben blij! 
De Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom 

Roermond heeft een studiemap uitgebracht 
met liedjes voor de EH Communie, voor 

catechese en viering. De map wordt 
gepresenteerd te Leunen op 14 november. Een 

ieder die geïnteresseerd is, is welkom.  
Wel graag aanmelden!  

Hier leest u alles over dit project. 

 
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 
 
 

 

 

 

Dinsdag 17 december 19.30 uur 
Dennis Peters, Kerk in Nood: 
‘#RedWednesday en de vrijheid 
om te geloven’ 
MFC De Baank Leunen 

Aanmelden hier 
 
Op woensdag 25 november vraagt 
Kerk in Nood landelijk aandacht voor 
#RedWednesday door vele kerken in 
Nederland rood aan te lichten. Op 
donderdag 17 december spreekt 
Dennis Peters van Kerk in Nood over 
‘Vrij zijn om te geloven’. De lezing 
gaat over onze eigen vrijheid in 
Nederland - wettelijk, maar ook over 
hoe vrij voelen deelnemers zichzelf 
om te geloven en hun geloof te 
uiten, van geloof te veranderen, enz. 
En natuurlijk aandacht voor 
schendingen van het recht op 
vrijheid van godsdienst wereldwijd.  
 
 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
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https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_psalmen_in_de_liturgie.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_ik_zing_want_ik_ben_blij_2020.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2020.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2020.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_ik_zing_want_ik_ben_blij_2020.pdf
mailto:apam.gerritzen@gmail.com
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Geloofwaardig … 
 

Tekort aan echte liefde… 
 

Wat bedoel je als je het over zonde hebt? En is het niet een beetje 
overdreven om steeds je zonden te belijden, zoals in de katholieke 
liturgie gebeurt? Spreken over 'zonde' roept weerstand op. Zeker 
bij wie opgevoed is in een tijd en een kerk waarin zonde en 
zondigheid een massieve negatieve betekenis hadden. Linea recta 
verbonden met het laatste oordeel. Hét moment dat God, de 
grote zondenrekenmeester, ging afrekenen met de verderfelijke 
mens, met alles wat in ons leven fout was. Je kunt zonde ook 
positiever benaderen: Als we een kostbare vaas uit onze handen 
laten glippen en hij valt in duizend stukjes, kunnen ons de 
volgende woorden ontsnappen: 'O, wat zonde.' Hier wordt iets dat 
mooi, duur en waardevol is a1s positief ervaren. Het kapotgaan 
van dat waardevolle wordt als zonde gezien. Dat mooie had ons 
niet mogen ontglippen. Het is zonde dat dat niet meer 
ongeschonden is, maar gebroken. God schiep de mens en zag dat 
het goed was, heel goed zelfs. De mens verviel tot zonde en werd 
de tuin uitgezet. Maar voor God bleef de mens in beginsel 'een 
waardevolle vaas', geschapen naar Gods beeld. 
 

BEN IK WERKELIJK ZO SLECHT? 
In de katholieke liturgie volgt na de begroeting en verwelkoming 
de persoonlijke schuldbelijdenis: 'Ik belijd voor de almachtige God, 
en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in 
doen en laten.' Hierna wordt schuld beleden en gevraagd (aan 
Maria, alle engelen en heiligen) om voor ons zondaars te bidden. 
Menig gelovige fronst hierover de wenkbrauwen en vraagt zich af: 
ben ik werkelijk zo slecht, dat ik elke keer mijn  tekortkomingen 
voor God moet brengen? De stevigheid waarmee verschillende 
christelijke tradities decennialang hebben willen benadrukken dat 
de mens slecht is, tot het kwade geneigd en ‘nergens goed voor’ 
heeft plaatsgemaakt voor een positiever en onbekommerder kijk, 
ook onder christenen. De mens is in principe goed en tot heel veel 
in staat. In dit moderne mensbeeld vindt zondebesef maar 
moeizaam een plek, En toch hebben we, denk ik, dit besef wel 
nodig om een goed leven te leiden. 
 

ONTAARD GEHECHT 
Wat is zonde? 'Zonde is (...) een tekort aan echte liefde tot God en 
tot de mensen, omwille van een ontaarde gehechtheid aan 
bepaalde goederen. Ze kwetst de natuur van de mens en tast de 
menselijke solidariteit aan', zegt de catechismus van de katholieke 
kerk. Wij mensen weten echt wel hoe we ons moeten gedragen. 
Maar ja, slechte gewoontes zijn het lekkerst. En bezitsdrang, 
hebzucht, hoogmoed en eigenliefde ons niet vreemd. Dit gedrag 
richt zich tegen God, onze naaste en tegen onszelf. Het beschadigt 
relaties die zin geven aan ons bestaan, ons leven waardevol 
maken en het verdienen om gekoesterd en beschermd te worden. 
 

GEWETENSVOL 
Uit het hart komen slechte gedachten, die een mens onrein 
maken, zegt Jezus in het Matteüsevangelie. Gelukkig woont in ons 
hart ook de liefde, die de oorsprong is van zuivere daden. Een 
leven volgens Gods bedoeling kent een gewetensvolle balans 
tussen het waardevolle dat elke mens is en de zaken die 
geschonden zijn. Wij hebben een vrije wil, zijn verantwoordelijk 
voor elkaar en voor alles dat in Gods schepping aanwezig is. En het 
zou zonde zijn als Gods maaksel verloren zou gaan aan hebzucht 
of eigenbelang. Zo nu en dan ons geweten onderzoeken en 
belijden dat we dingen fout doen, maakt ons bewust van het feit 
dat het leven en de wereld ons gegeven zijn. Dat we daar 
verantwoordelijk en zorgzaam mee om moeten gaan. De Schepper 
van dit al hoeft dan niet te oordelen, maar kan barmhartig zijn. 
om ons opnieuw de kans te geven betere mensen te worden en, 
als Gods schepsel, niet verloren te gaan. 

Walther Burgering in Open Deur oktober 2020 

 

 
 

Weer groei kerk wereldwijd! 
Tussen 2013 en 2018 is het aantal rooms-katholieken wereldwijd 
met 6 procent gestegen naar 1,329 miljard. Het jaar 2013 wordt 
als peildatum genomen omdat het het begin is van het pontificaat 
van paus Francsicus. Aan het eind van 2013 was volgens de 
Vaticaanse cijfers 17,73 procent van de wereldbevolking katholiek. 
Dat is procentueel slechts een kleine stijging van 0,05 procent, 
omdat de wereldbevolking ook met 6 procent toenam tot bijna 
7,5 miljard aardbewoners. In Afrika en Azië groeide het aantal 
katholieken licht sneller dan de bevolkingsgroei. Toch steeg het 
aantal gelovigen ook in Europa met 94.000. Dat is een voor het 
derde jaar op rij een nominale groei. Het aantal priesters daalde 
het sterkst in Europa (-2575) en Amerika (-104). Daar tegenover 
staan stijgingen in priesteraantallen in Afrika (+1391), Azië (+823) 
en Oceanië (+48), maar deze maken de daling in Europa en 
Amerika niet goed, zodat wereldwijd toch een daling is van 517 
priesters te zien was. Wel blijft de priesterdichtheid in Europa het 
hoogst met een priester per 1672 katholieken.  

 
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.. 


