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Aanhoudende coronacrisis… & kerstmis…?
We zitten er weer/nog middenin. De aanhoudende coronacrisis raakt ons
allemaal. En weliswaar gloort er hoop aan de horizon nu een vaccin stilaan
binnen bereik komt, maar we zijn er nog (lang) niet. Ook de kerk lijdt onder
de crisis. Het blijft moeilijk samen te komen, op zondag, bij uitvaarten, voor
andere gelegenheden. Koren zingen
nauwelijks of niet en iedereen springt op
afstand met elkaar om.
Voor kerstmis ziet het er al niet beter uit.
In ieder geval is Omroep Venray bereid
de diensten uit te zenden, maar hoe of
wat verder…?
Het kerkbestuur wacht de volgende overheidsbepalingen af alvorens te
besluiten hoe het rooster er precies uit zal zien en wat dat verder betekent.
Volgende nieuwsbrief laten we het graag weten! Deken E. Smeets

De ster zal helder stralen… ook in een donkere nacht!
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.
Er is nog één bijeenkomst voorzien in dit kalenderjaar, en
wel op zaterdag 12 december. Dan gaat het over de
advent en kerstmis. Lees hier alle informatie en
mogelijkheid tot aanmelding. Welkom!

Omroep Venray

mail


0478-550740

Voor een donatie aan de Paterskerk, klik hier

Red Wednesday
Op woensdag 25 november worden in
heel Nederland kerken rood verlicht om
aandacht te vragen voor het recht op
vrijheid van godsdienst voor mensen
van alle religies en voor de vervolging
van christenen. Een groeiend aantal
kerken doet mee met #RedWednesday,
zoals ook verschillende kerken in de
gemeente Venray. De toren van de
Grote Kerk is deze week van binnenuit
rood gekleurd.
Met #RedWednesday wil Kerk in Nood
mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen - vooral
minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor
gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de
feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier
en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt
juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een
middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.
Vindt hier Kerk in Nood.

Bijbelavonden Er staat
er nog ééntje gepland: 22 december. De
locatie is de Paterskerk (priesterkoor).
Tijdstip 20 uur. Men is welkom, ook als
men eerder niet deel heeft genomen!

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!
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Volg het op Facebook (Sint-Petrus' Bandenkerk Venray)
Dhr. Michael Claessens 06 26 79 54 44 email
Stichting Carillon Venray NL 06 RABO 0147 9648 14

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.

OnGELOOFelijk
De ontkerkelijking is inmiddels zo ver dat onze samenleving op dit
moment méér mensen kent die niet religieus zijn dan wel religieus.
De secularisatie wordt als hoofdoorzaak genoemd. Maar dat grijpt
wel in op de samenleving, misschien meer dan menigeen vermoedt
of zou willen. Religie verbond nou net mensen op een andere basis
dan bloed en bodem. Religie keek daaroverheen. Religie vormde
gemeenschappen op andere basis dan opleiding, afkomst, sociale
klasse. Religie gaf hoop en houvast. De secularisatie heeft gezorgd
voor een andere organisatie van het samenleven. Waar vroeger de
parochie een lokaal bindmiddel was, groeide de scheiding kerk en
staat. Het bleek goed mogelijk burger te zijn zonder religie. Wie zich
een carrière wenst heeft het niet meer nodig (anders dan vroeger
wellicht) om daarvoor christen te zijn. De wetenschap stelde
alternatieve wetenschappen tegenover traditionele geloofsvoorstellingen. Vanaf de jaren ‘60 hebben we ons losgeweekt uit
traditionele samenlevingsvormen. De pil en andere gezinspatronen
droegen hun steentje bij, net als de individualisering, de opkomst
van vakbonden en nieuwe politieke partijen. Overigens geldt dat
niet alleen voor de kerk: alle instituten hebben het moeilijk. Voor
geloof is veel bijgeloof in de plaats gekomen. Maar wat is er
eigenlijk voor terug gekomen, dat in staat is ons te binden…?
Interessante discussie op de radio

Bevrijd ons, goede God, van de lafheid die geen nieuwe waarheid
onder ogen durft te zien, van de luiheid die tevreden is met een
halve waarheid, van de arrogantie die denkt dat ze de hele
waarheid kent… Gebed uit Kenia

Licht in het begin
Om Kerst te vieren moet je daar zijn waar alles begint. Daar vind je
volgens de schrijver van het Johannesevangelie het licht dat leven
mogelijk maakt, daar kan steeds iets nieuws geboren worden: 'in
het begin'. Je moet ergens beginnen. Maar waar begint het?
Johannes zegt: In het begin was het woord en alles is erdoor
ontstaan. Van A tot Z – alles is erdoor ontstaan. Het allereerste
bijbelboek Genesis vertelt erover: 'God zei: er moet licht komen, en
er was licht.' Het spreken van God is de bijbelse big bang. Johannes
verbindt de schepping van de wereld met het kerstverhaal, met de
komst van Jezus. Jezus is als het ware het spreken van God in
levenden lijve. Hij is 'het ware licht dat ieder mens verlicht'. Jezus is
net als de schepping Gods big bang. Elk licht dat ons vandaag
verlicht, komt daaruit voort.
HET BEGINT STEEDS OPNIEUW
Het is net alsof Johannes zegt: dat begin is iets dat steeds weer
gebeurt als God aan het woord is. 'In het begin' is bij God altijd ook
nú, vandaag. Het woord van God zit niet vast aan het verloop van
de tijd zoals wij die kennen. Dat scheppende, creatieve woord van
God zit niet in een systeem van vroeger en later. In het begin was
het woord en alles is erdoor ontstaan, toen en nog steeds.
Schepping is altijd' in het begin'. Het licht dat Jezus komt brengen,
dat kom je tegen als je daar bent: in het begin.

EEN NIEUWE START
Misschien zoeken we naar een nieuwe start in de manier waarop
we met onze relaties omgaan, of met onszelf, of we hopen op een
nieuw begin in ons geloof, in onze omgang met God. Misschien
zoeken we naar vernieuwing in ons werk, naar creatieve inspiratie
voor kunst of muziek. Let op, zegt Johannes, dan moet je 'in het
begin' zijn. Daar zijn de big bangs te vinden die nieuwe werelden
voortbrengen. Daar is dat licht dat leven mogelijk maakt. Daar kan
een nieuwe geboorte plaatsvinden. Daar is schepping, daar wordt
het altijd weer Kerst.
VANUIT DE CHAOS
Hoe ziet dat eruit, dat 'in het begin'? Het bijbelboek Genesis zegt:
het is er woest en leeg, vormloos. Een zootje - alles ligt door elkaar,
je kunt er geen touw aan vastknopen. Wij noemen zoiets wanorde,
of zelfs wanhoop. We noemen het kanker, burnout, rouwverdriet.
Of we noemen het globalisering, pandemie, klimaatcrisis. In het
begin - dat zijn tijden waarin het oude niet meer werkt en alles
door elkaar ligt. Johannes noemt het een tijd van duisternis. Tijden
waarin we onszelf opnieuw moet uitvinden. Tijden waarin we niet
precies weten hoe het moet. Chaos.
HET BEGINT NU
Maar chaos is scheppingsmateriaal. In de handen van God wordt
een warboel een wereld. Want God spreekt en het is er. ‘In het
begin’ wordt het Kerst: een kind wordt geboren, een toekomst gaat
open en alles is nieuw als op de eerste dag. De herders van
Betlehem horen dat er een kind geboren is. En ze haasten zich naar
de stal om te kijken naar het ‘woord dat geschiedt’ zo staat dat er
letterlijk. De geboorte van Jezus is een woord van God in levende
lijve. Het Woord dat van God komt, is niet alleen maar praten, maar
wórden. Het is nieuw leven. Dat Woord van God wil mens worden,
handen en voeten krijgen. Niet alleen in Jezus maar ook in jou en
mij. Misschien lijkt ons leven een warboel. Misschien hebben we de
moed opgegeven dat het ooit nog wat wordt met ons. Dan zegt
Kerst: het licht dat ieder mens verlicht, wordt steeds weer nieuw
geboren. Over alle chaos spreekt God zijn machtig woord: er zij licht
- en er was licht. Zou dat niet waar zijn, ook nu?
Marianne Vonkeman in Open Deur december 2020

Bidden om roepingen – december 2020
God van alle vertroosting
en vervulling van al onze verwachtingen,
in deze periode op weg naar Kerstmis
zien wij uit naar de komst van uw Zoon,
de doorbraak in de geschiedenis
en het nieuwe begin.
Tot verwondering van de engelen
hebt U Hem naar onze aarde
gezonden en Hem laten delen
in het menselijk leven. Hij begon
zijn leven in een kribbe.
Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan
en begon Hij aan de verkondiging van zijn Rijk.
Hij trok door het land, verkondigde en
bewerkte wonderen van genade.
Hij maakte indruk en velen gingen achter Hem aan.
Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw Geest die jonge mensen tot
levenskeuzes aanzet en inspireert. Laat jongens en meiden zich verdiepen
in het geloof, zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht ontdekken.
Wij bidden dat zij zich willen inzetten voor de verkondiging van het Rijk
Gods. Dat vragen wij U door Christus onze Heer op wie wij alle hoop
hebben gesteld en die nu met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Mgr. D.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden
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Dinsdag 17 december 19.30 uur
Dennis Peters, Kerk in Nood:
‘#RedWednesday en de vrijheid
om te geloven’
MFC De Baank Leunen

GULDEN MIS 2020
De advent is een vergeten liturgische
periode. Voordat wij het ons
realiseren branden alle vier de
kaarsen van de adventskrans. Om
deze periode iets meer onder de
aandacht te brengen wordt op
zaterdag 19 december om 7.00 uur
in de ochtend een Gulden Mis
opgedragen in de Paterskerk. De
Gulden Mis is een speciale H. Mis ter
gedachtenis aan de blijde
verwachting van de H. Maagd Maria.
Naar eeuwenoude traditie wordt de
H. Mis vroeg in de ochtend (om 7.00
uur) opgedragen in een oerdonkere
kerk die slechts verlicht wordt door
een zee van kaarslicht. U bent van
harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve
Vrouw te vieren en op deze manier u voor te breiden op de komst van de Vredesvorst met Kerstmis.

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.

Geloofwaardig …
Wie bidt, vreest niets… Paus Franciscus
In zijn catechese over het bidden tijdens de algemene audiëntie
van woensdag 11 november 2020 sprak de paus over het
volhardende gebed.
Geliefde broeders en zusters, goedendag! We gaan voort met de
catechese over het gebed. Iemand zei me: U spreekt te veel over
het gebed. Dat is niet nodig. Toch is het nodig. Immers, als we niet
bidden zullen we de kracht ontberen om in het leven verder te
gaan. Het gebed is als de zuurstof van het leven. Het gebed trekt
de aanwezigheid van de Heilige Geest naar ons toe en die stuwt
ons verder. Daarom spreek ik zoveel over het gebed.
VOLHARDING
Jezus heeft het voorbeeld gegeven van voortdurend gebed, met
volharding beoefend. Het voortdurende gesprek met de Vader, in
stilte en ingetogen. Het vormt de kern van heel zijn zending. De
evangelies brengen ons ook zijn aansporing tot de leerlingen, dat
ze volhardend zouden bidden, zonder het moe te worden. De
Catechismus herinnert aan de drie parabels in het evangelie
volgens Lucas die dit kenmerk van Jezus gebed beklemtonen.
HARDNEKKIGHEID
Vooreerst moet het gebed hardnekkig zijn. Zoals de figuur in de
parabel die, omdat hij een onverwachte bezoeker moet
ontvangen, midden in de nacht bij een vriend gaat aankloppen en
brood vraagt. De vriend antwoordt: Neen!, omdat hij al te bed is.
Maar hij dringt aan en dringt aan totdat hij hem dwingt op te
staan en hem brood te geven. Een hardnekkige vraag. Maar God
heeft meer geduld dan wij. Wie met vertrouwen en volharding
aan de deur van zijn hart aanklopt, wordt niet ontgoocheld. God
antwoordt altijd. Altijd. Onze Vader weet heel goed wat we nodig
hebben. Aandringen wil Hem niet informeren of overtuigen: het
voedt in ons het verlangen en de verwachting.
MOEDIG BESLUIT OM GOD OP TE ROEPEN
De tweede parabel is die van de weduwe die aan de rechter hulp
vraagt om gerechtigheid te bekomen. Het gaat om een corrupte
rechter, een mens zonder geweten. Maar, uiteindelijk, ten einde
raad door het aandringen van de weduwe, besluit hij haar te
helpen. Hij denkt: ik zal die weduwe recht verschaffen om niet
langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken. Deze
parabel helpt ons verstaan dat geloof geen voorbijgaande
opwelling is, maar een moedig besluit, om God op te roepen, zelfs
om met Hem te ‘twisten’ zonder zich neer te leggen bij kwaad en
onrecht.
NEDERIGHEID
De derde parabel gaat over een farizeeër en een tollenaar die naar
de tempel gaan om te bidden. De eerste richt zich tot God en
pocht met zijn verdiensten. De ander weet zich onwaardig, zelfs
om de heilige plaats te betreden. God echter verhoort niet het
gebed van de eerste, dat wil zeggen van de hoogvaardigen. Hij
verhoort wel dat van de nederigen. Waarachtig gebed is
onmogelijk zonder nederigheid. Het is precies de nederigheid die
er ons toe brengt in het gebed te vragen. De lering van het
Evangelie is helder. We moeten altijd bidden, zelfs wanneer alles
nutteloos lijkt, wanneer God doof en stom lijkt en het ons
tijdverlies schijnt. Ook wanneer de hemel verduistert, houdt de
christen niet op te bidden. Zijn gebed gebeurt op het ritme van
het geloof. En het geloof kan ons, vaak tijdens ons leven, een
waan lijken, een vruchteloze inspanning. Er zijn donkere
ogenblikken in ons leven. Dan lijkt het geloof een waan. Bidden
betekent echter ook deze inspanning aanvaarden. Vader, ik ga
bidden en ik voel niets … Zo voel ik mij, met een dor en verdroogd
hart. En toch moeten we verder gaan, met deze inspanning op
moeilijke ogenblikken, wanneer we niets voelen. Vele heilige
mannen en vrouwen hebben de nacht van het geloof ervaren en

het zwijgen van God – wanneer men aanklopt en God niet
antwoordt – maar deze heiligen hebben volhard. In die nacht van
het geloof, is wie bidt niet alleen. Jezus is immers niet slechts
getuige en leraar van het gebed, Hij is meer. Hij neemt ons op in
zijn gebed, zodat wij in Hem en door Hem kunnen bidden. Dat is
het werk van de Heilige Geest. Dat is de reden waarom het
Evangelie ons uitnodigt tot de Vader te bidden in de naam van
Jezus. Sint-Jan geeft ons dit woord van de Heer: En wat gij ook zult
vragen in mijn Naam Ik zal het doen, opdat de Vader moge
verheerlijkt worden in de Zoon. En de Catechismus verklaart: In dit
Nieuwe Testament is de zekerheid dat wij in onze vragen verhoord
worden, gefundeerd op het gebed van Jezus. Dit geeft aan het
gebed de vleugels die een mens altijd wenst te bezitten.
JEZUS EN DE HEILIGE GEEST
Hoe zouden we niet denken aan de woorden van Psalm 91, vol
vertrouwen ontsproten aan een hart dat alles van God verhoopt:
Met zijn wieken zal Hij u dekken, gij vindt onder zijn vleugelen
toevlucht. Een schild, een rondas is zijn trouw. Gij hoeft nimmer te
duchten de verschrikking der nacht, de pijl die vliegt overdag, de
pest die waart in het donker, de moordende steek van de middag.
Het is in Christus dat dit wonderbare gebed werkelijkheid wordt,
het is in Hem dat het zijn volle waarheid vindt. Zonder Jezus
zouden onze gebeden het gevaar lopen zich te beperken tot
menselijke inspanningen, meestal bestemd om te mislukken.
Maar Hij heeft elke kreet op zich genomen, elke zucht, elke jubel,
elke smeekbede … elk menselijk gebed. En laten we de Heilige
Geest niet vergeten die in ons bidt. Hij is het die ons tot bidden
beweegt en ons tot Jezus voert. Hij is de gave die de Vader en de
Zoon ons hebben geschonken om op weg te gaan naar de
ontmoeting met God. Het is de Heilige Geest wanneer wij bidden,
de Heilige Geest die in onze harten bidt.
WIE BIDT, VREEST NIETS
Christus is alles voor ons, ook in ons gebedsleven. Sint-Augustinus
zei het met een verhelderende uitdrukking die we ook in de
Catechismus vinden: Jezus bidt voor ons als onze priester. Hij bidt
in ons allen als ons hoofd en wij bidden tot Hem als onze God.
Erkennen wij dan ook onze stem in Hem en zijn stem in ons. Dat is
de reden waarom een biddend christen niets vreest. Men
vertrouwt zich toe aan de Heilige Geest die ons als gave is
geschonken en die in ons bidt door het gebed op te wekken. Moge
dezelfde Heilige Geest, Meester in het gebed, ons de weg van het
gebed leren. Kerknet 12-11-2020

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..

Zalige &
zinvolle
advent
gewenst !

