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Aanhoudend… 
Wie had vorig jaar met carnaval kunnen bedenken dat we in 2021 nog 
steeds onder de coronaproblematiek te lijden zouden hebben? De crisis 
houdt maar aan, helaas… We leven mee met allen die getroffen zijn, in 
welke zin dan ook. Ook als kerk zijn we zeer beperkt in de mogelijkheden. 
De agenda – buiten de diensten om – blijft vooralsnog akelig leeg.  
We kunnen enkel hopen en bidden dat we spoedig meer ruimte krijgen! 
Let wel, er staat hopen en BIDDEN: laat ons in ons bidden niet vergeten 
God daadwerkelijk te vragen om een spoedige oplossing! Daar zijn we als 
kerk voor, het is onze belangrijkste taak, om te bidden en te blijven bidden. 
Gelovend, biddend, is er altijd ruimte ook voor hoop en liefde! 

 

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! 

 
Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc: 

Blijft dit doen om Mij te gedenken 

Liturgische vorming 2020-2021 Venray 

 
 

In het najaar gingen in de Paterskerk de 
vormingsbijeenkomsten liturgie van start. Een 
enthousiaste groep uit heel Limburg verzamelde zich 
corona-proof op het grote priesterkoor. De bijeenkomst 
in januari hebben we moeten laten vervallen, maar in 
februari pakken we de draad graag weer op! 
 

Voor 2021 staan gepland: 
27 februari 2021 de viering van de eucharistie 

20 maart 2021 het kerkelijk jaar 
 

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. 

 

 

Aswoensdag… 
We vieren de Mis met asoplegging 
om 9 uur in de Grote Kerk, om 18 uur 
in de Paterskerk en om 19.15 uur 
wederom in de Grote Kerk. Voor wie 
van fysieke deelname liever afziet 
liggen er doorheen de dag 
gebedskaarten in de Mariakapellen 
van beide kerk, met teksten om in de 
kapel of thuis te overwegen.  
Hier vindt u de link naar de kaart. 
 
‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Gen. 3,19 
 

Wie kent deze woorden niet?  
We horen ze jaarlijks bij het askruisje.  
Stof en as, in zak en as,  
op- en afgebrand, of een burn-out,  
het akelige besef van broosheid en breekbaarheid,  
de beperkingen van het leven en de grenzen van het samen leven…  
 

Juist in dit coronajaar  
nu we allemaal flink door het stof gaan 
worden deze woorden weer eens afgestoft 
en klinken ze wellicht als nieuw: stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren. 
 

En toch… ze komen uit het boek van de Schepping: 
was het niet uit stof dat God de mens geschapen had? 
Had Hij ons niet de levensadem in de neus geblazen  
toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had?  
En zou Hij dat dan nu niet meer doen? 

 

Uur van barmhartigheid 
& morgengebed in de vasten 
 

Op de vrijdagen van de vastentijd, vanaf 19 
februari, is in de Grote Kerk ’s middags om 15 
uur een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. 

pastoor Martinus Rijs. Het is een goed gebruik vrijdagmiddag om 15 uur te 
reserveren voor een moment van gebed en bezinning; het is immers het 
uur waarop Christus zijn leven gaf op Goede Vrijdag aan het kruis. Men is 
welkom! 
 
Op maandag en vrijdag wordt in de vastentijd vóór de ochtendmis het 
Morgengebed gezongen. Om 8.35 uur.  

https://grotekerkvenray.nl/
http://www.grotekerkvenray.nl/
mailto:petrbnd@zonnet.nl
http://www.paterskerkvenray.nl/
mailto:paterskerkvenray@gmail.com
https://tikkie.me/pay/GroteKerk/8wGUhoEpAq2hm9ijtm8z8k
https://tikkie.me/pay/Paterskerk/umHDH5Gia34jrqsaa7Ccpq
https://grotekerkvenray.nl/samenkerk-is-een-uitgave-van-de-twee-kerken-in-venray/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://grotekerkvenray.nl/
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2020.pdf
https://www.omroepvenray.nl/
http://admin.bisdom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/Liturgie/Bisdom%20Roermond%20-%20kaart%20aswoensdag.pdf


 

Laatste kans! Wat hebben we nog in de aanbieding? 

55 traptreden tot de eerste torenkamer a € 20, 58 traptreden tot aan de 
galmgaten a € 50, 8 nieuwe traptreden a € 100, 1 nieuw bordes a € 1.000 
 

Blijf het volgen 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. Nieuwe data voor de 
voorbereidingsavond moeten nog gepland worden  
(na de lockdown). 

 
 

Tien Geboden 
 

De tien geboden van de enige God: 
Zweer niet ijdel, vloek noch spot 
Heilig wel de Dag des Heren 
Vader, moeder zult gij eren 
Dood niet 
Geef geen ergernis 
Doe nooit wat onkuisheid is 
Mijd het stelen en het bedriegen 
Mijd de achterklap en het liegen 
Wees ook kuis in uw gemoed 
En begeer geen anders goed... 
 
Arnold van den Wijngaard + 2021 
Arnold verbleef in de Vincentiushof en wist tot op hoge leeftijd – heel ad 
rem en vol humor – gebeden en uitspraken te vatten. Hij lepelde ze 
moeiteloos op… Onlangs hebben we afscheid van hem genomen. 

 
 

Tien Geboden – een kleine bezinning… 

Een van de redenen waarom mensen niet meer biechten, hun 
tempel reinigen, zoals het evangelie ons zo beeldend aanreikt, is, 
omdat we vaak niet meer weten wat het belangrijkste is wat God 
van ons vraagt. Chaos in ons geweten. Dan wordt het een markthal, 
waar alles door elkaar heen loopt. De tempel van het evangelie is 
de tempel van Jezus’ lichaam, en de opruiming is beeld van de 
Verlossing aan het kruis. Maar aangezien wij door ons doopsel 
delen in zijn sterven en verrijzen, is het voor een gedoopte ook 
beeld van de grote schoonmaak in onszelf. Het past bij deze 
boetetijd.  

De basis van de tien geboden is: het grote liefdesgebod van Jezus. 
Bemint God en de naaste als uzelf. De eerste drie gaan over het 
beminnen van God, de laatste zeven over het beminnen van de 
naaste. Verder staan de tien in een weloverwogen volgorde. Eerst 
komt God. Hij moet de enige zijn (1). Dan komt de eerbied die zijn 
Naam toekomt, waaronder ook de plicht valt tot Hem te bidden (2). 
Dan komt de heiliging van de zondag, waaronder de nog altijd 
bestaande plicht valt om op zon- en feestdagen de Eucharistie te 
vieren. De eerste drie zijn dus: God beminnen. Daarna de naaste als 
uzelf. Over die naasten gaan vier tot en met tien. In volgorde van 
belangrijkheid. Eerst eerbied voor je bloed, je familie (4), dan voor 
het leven en de eer van anderen (5), dan voor het lichaam van een 
ander (6), voor het bezit van de ander (7) en voor de waarheid waar 
een ander recht op heeft (8). Als laatste twee geboden dat waar 
uiterlijk niemand last van heeft, alleen jezelf: de onzuivere 
gedachten over een ander (9) en de jaloezie (10). In die volgorde 
zijn ze gegeven, en zo moeten wij ook onze tempel schoonmaken, 
aan de hand van dat lijstje.  
 

Eerlijk gezegd, heel veel gepraat over de zogenaamde ondraaglijke 
lasten van de kerkelijke moraal, en de weigerachtigheid om zich te 
verzoenen, komt ook voort uit onkunde. We praten de media na, 
die ook niet weten waarover het gaat. Ons geweten is zo vaak 
nauwelijks gevormd of zelfs misvormd, omdat we niet voelen dat 
het om Gods liefde en eer gaat. En we doen er soms ook niet 
genoeg moeite voor. Want het is zo gemakkelijk op te zoeken, zelfs 
op onze telefoons. Het vraagt echt geen jarenlange studie om de 
rode draad te vinden.  
 

Het vierde tot en met het tiende gebod zijn niet te volbrengen 
zonder de eerste drie. Omgekeerd is overigens ook niet te doen: 
zeggen God te beminnen en de mensen te minachten. Alleen in die 
samenhang hebben de geboden zin. Alleen als we de samenhang 
van de liefdesgeboden concreet in tien geboden kunnen (be)leven, 
kunnen we een echte reiniging van ons tempeltje beginnen. Dan 
kunnen we bedenken wat we zouden moeten belijden in het 
Sacrament van Boete en Verzoening. Als we de spelregels kennen, 
weten we waarin we tekort schieten, zo eenvoudig is het. 

Uit: Bezinning op het Woord, Bisdom Roermond. Zie hier. 
 

 

Huispaaskaarsen 2021 
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 13 maart. 
Voor de grote 
Paaskaarsen van de 
kerken zullen we de 
versiering van model I 
bestellen. 

 
Model I  20x6 cm  € 15,- 
Model II  25x6 cm  € 16,50 
Model III 30x7 cm  € 21,- 

https://www.facebook.com/grotekerkvenray/
mailto:michaelcl@home.nl
https://grotekerkvenray.nl/activiteiten/doopvoorbereiding-2/
https://bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord


Onze parochie 
op je telefoon  
Dit voorjaar zullen we van 
start gaan met een eigen 
app voor de parochies van 
Venray en Smakt. Een hoop 
doen we allemaal al op 
onze mobiele telefoons, 
maar vooralsnog was onze 
gemeenschap daar niet op 
te vinden. Dat gaat de 
komende tijd veranderen 

met de RK-Venray app. Deze is straks te downloaden voor alle 
smartphones. In deze app kun je berichten lezen van en over de 
kerk, maar ook is het mogelijk zelf iets te delen en te reageren op 
andere. Voor de verschillende groepen binnen de parochies zijn 
aparte kanalen aangemaakt om tevens onderling te communiceren. 
Verder vind je er een agenda voor alle activiteiten die binnen de 
kerk plaats vinden, kun je elkaar opzoeken en is het mogelijk om 
geld te geven aan de collecte. In de volgende Samen Kerk staat een 
uitgebreid stuk over deze app. Iedereen moet zich persoonlijk 
aanmelden voor de app. Dat kan nadat je hem hebt gedownload, 
maar dan kan er wat tijd overheen gaan omdat je gegevens eerst 
gecontroleerd moeten worden. Je kunt ook direct toegang krijgen. 
Lever dan vooraf je gegevens hier aan. Je kunt daarbij ook 
aangeven een e-mail te willen ontvangen zodra hij beschikbaar is. 

 

Bidden om roepingen – februari 2021 
 

Goede hemelse Vader,  
U geeft ons alles wat wij nodig hebben 
en bovenal hebt U ons uw Zoon gegeven 
die het offer van Zijn leven heeft gebracht 
om ons te verlossen en eeuwig geluk te bereiden. 
Hij is onze redder, ons voorbeeld, bron van leven. 
 
U hebt de Heilige Geest over ons uitgestort 
opdat wij de grote tegenstrever, de bewerker van alle kwaad,  
kunnen weerstaan en liefde, vrede en verzoening zouden kunnen 
verspreiden, zoals uw Zoon ons dat heeft voorgedaan. 
 
Wij danken U, hemelse Vader, dat uw Zoon onder ons aanwezig is 
door de kracht van de Heilige Geest. 
Wij danken U dat  
Jezus’ verlossend lijden, 
Zijn sterven en verrijzen 
onder ons tegenwoordig is 
in de heilige Eucharistie. 
Wij danken U 
dat Jezus’ heilzaam werken 
doorgaat in de sacramenten, 
waardoor wij worden gesterkt en opgenomen in uw goddelijk leven. 
 
Daarom bidden wij U, vurig en met aandrang: 
Geef ons goede, nieuwe priesters die als een ‘andere Christus’ 
voor ons en met ons de sacramenten kunnen vieren, 
die vol missionair elan met kracht en vurigheid 
uw woord verkondigen, en die – door de herderlijke liefde van uw Zoon 
bezield – alle mensen leiden naar de schatten van uw goddelijk hart. 
 
Geef aan jonge mensen de kracht om aan de wereld met alle verleidingen 
te verzaken, om hun leven te geven voor wat van werkelijke en blijvende 
waarde is; geef dat velen onder hen uw roeping zullen verstaan en zich 
zullen stellen in de dienst van uw koninkrijk. 

Geef dat velen van hen volgens de evangelische raden van armoede, 
zuiverheid en gehoorzaamheid In de kracht van de Heilige Geest uw Zoon 
zullen volgen. Goede, hemelse Vader schenk ons goede, heilige priesters! 
 

Mgr. J.W.M. Hendriks 
Bisschop van Haarlem-Amsterdam 

 

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.. 

 
 

De kerk rolt de loper uit… 

 
 

Een rode loper rol je uit als je bijzondere gasten verwacht. 
Dat geldt ook voor de kerk. Wij verwachten zelfs een héél 
speciale gast: U. U bent van harte welkom! We zien u heel 
graag. We hopen dat u komt en met ons meeviert.  
 

Aan het begin van het nieuwe jaar leggen kerken in heel 
Nederland letterlijk een rode loper uit. Het markeert het 
begin van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook in onze kerk 
doen we dat. Op de loper staat de nieuwe slogan ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. De parochie wil gastvrij 
en uitnodigend zijn voor oud én jong.  
 

Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook 
welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen 
dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven 
en door te geven, maar ook door de eigen parochie financieel 
mee te ondersteunen. Doe mee aan Actie Kerkbalans, zodat 
we de rode loper ook voor uw kinderen en kleinkinderen 
kunnen blijven uitleggen.  
 

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer 
op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de 
parochie een plek van verbinding, al dan niet via internet. 
Daarom durven we u te vragen om gul te geven, zodat wij in 
deze vreemde tijd mensen het gevoel kunnen blijven geven 
dat ze erbij horen en welkom zijn.  
 

Lees hier over onze Actie Kerkbalans 2021! 

https://forms.gle/MPxfQBqkZh1dzBXo9
https://grotekerkvenray.nl/actie-kerkbalans/


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Agenda Gezien de aanhoudende crisis staat er buiten de Kerkdiensten niet méér op het programma dan de 

Liturgische Vormingsbijeenkomst op 27 februari. Zie elders in deze Nieuwsbrief.  

 

Geloofwaardig … 
 

Vastentijd… lock-down 
 
'Ik had ineens zoveel tijd tijdens die lockdown...'. Ergens meer tijd 
voor nemen, iets meer tijd geven: het kan een geschenk zijn en 
voor voldoening zorgen. Toch zorgt vertraging, vooral in de vorm 
van uitstel of te laat zijn, ook vaak voor ergernis. Verdraaid, mijn 
hele planning in de war! En er zijn ook genoeg mensen die door de 
corona-uitbraak niet op tijd de zorg kregen die ze nodig hadden – 
dan is het een nare, soms zelfs levensbedreigende vertraging. 
 

OP DE SECONDE In onze samenleving is tijd vooral kloktijd 
geworden. Tijd die je kunt meten en indelen, in secondes, 
minuten, uren. Dat maakt het mogelijk om precieze afspraken met 
elkaar te maken, om bezigheden aan een aantal minuten of uren 
te koppelen, roosters en dienstregelingen op te stellen. In een 
economisch systeem waarin tijd geld is, gaat het er ook om die tijd 
zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Je vult de tijd zo goed mogelijk, 
maar je moet ook steeds efficiënter produceren: meer doen in 
dezelfde tijd, en vaak zelfs meer doen in steeds minder tijd. Dus: 
steeds sneller. Vertraging is dan economisch verlies. Verloren tijd. 
Die bij voorkeur ingehaald moet worden. Deze manier om met tijd 
om te gaan, heeft gezorgd voor veel mensen met volgeplande 
agenda's, zonder tijd voor omwegen of onverwachte 
gebeurtenissen. Het heeft er ook voor gezorgd dat een flink 
tempo de norm is. Wat of wie langzamer gaat, is dan al gauw 'niet 
rendabel', 'te traag', 'kan het niet bijbenen'. Iets gebeurt goed, als 
het gebeurt binnen de tijd die ervoor staat. En reken maar dat dat 
een scherpe tijd is… 
 

VAN KASTJE NAAR MUUR Vertraging is gemakkelijker te 
accepteren als je tijd minder volgepland is, maar ook als je zelf 
veel te zeggen hebt over de indeling van je eigen tijd. Vertraging 
kan lastig te verduren zijn, tot gekmakend toe, als het om iets gaat 
wat voor jou van groot belang is en waarvoor je afhankelijk bent 
van anderen. Je zult maar eindeloos moeten wachten op een 
medische behandeling, een verblijfsvergunning, een bankrekening 
of een huis. Je zult maar te maken hebben met organisaties met 
ondoorgrondelijke procedures, waarbij je steeds van het kastje 
naar de muur gestuurd wordt. 
 
SPELEN MET SNELHEDEN Er is ook vertraging die neerkomt op 
spelen met de tijd, beter gezegd: spelen met variatie in snelheden, 
met veranderingen in een ritme. Denk aan een muziekstuk waarin 
een noot net iets later komt dan je verwacht, een scène in een 
film die ineens vertraagt. Dat trekt de aandacht. Je gaat beter  

 
kijken en luisteren. Er gaat iets gebeuren, maar wat, wanneer? 
Nu? Nee, nog niet. Je houdt je adem in. Zo kan het ook werken als 
je voor iets meer tijd neemt dan je normaal gesproken doet. Je 
wordt je meer bewust van wat je precies doet. Je kunt er meer bij 
stilstaan. Vertragen kan helpen om het ideale tempo en ritme 
ergens voor te vinden: door niet alleen op de klok te kijken, maar 
vooral te kijken naar wat de bedoeling is van wat je doet. Waar 
vraagt dit om? Wat is er nodig om dit goed te doen? 
 

GATEN IN DE TIJD Door vertraging kan er tijd in je schoot vallen. 
Lege tijd. Die je kunt doden, kunt vullen, kunt laten. Als je tijd leeg 
durft te laten, durft af te wachten, je open durft te stellen voor 
wat zich aandient, zou je wel eens iets nieuws kunnen ontdekken, 
iets onverwachts. In ieder geval vergeet je de tijd van de klok. Tijd 
wordt eeuwigheid of juist één langgerekt moment.  
 

Esther van der Panne in Open Deur februari 2021 

 
 

Onze Vader, maar dan anders… 
Zeg niet ‘Vader’  

als je geen kind kunt zijn. 
Zeg niet ‘Onze’  

als je slechts aan jezelf denkt. 
Zeg niet ‘Hemel’  

als je slechts aardse zaken verlangt. 
Zeg niet ‘Uw Naam worde geheiligd’  

als je voortdurend eigen eer zoekt. 
Zeg niet ‘Uw rijk kome’  

als je hoopt er zelf beter van te worden. 
Zeg niet ‘Uw wil geschiede’  

als je geen tegenslag kunt verdragen. 
Bid niet om het brood van vandaag,  

als je niet voor armen wilt opkomen. 
Bid niet om vergeving van schulden  

als je in wrok leeft met familie of buren. 
Bid niet om een leven zonder beproeving  

als je geregeld zelf het kwaad opzoekt. 
Bid niet om een leven zonder kwaad  

als je niet doet wat goed is. 
En zeg niet ‘Amen’ en ‘Zo zij het’  

als je dit gebed niet ter harte neemt.  
Paul Becaus 

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/

