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Pasen 2021 Goede Week & Pasen 2021 
 

27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal 
     Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.  
     Diensten zoals gebruikelijk in het weekend. 
 

Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur Paterskerk 
 

Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray) 
    H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30 uur  
 

Jezus viert met zijn vrienden het 
Laatste Avondmaal. We vieren de 
instelling van de eucharistie en het 
priesterschap. Aansluitend aan de 
Mis wordt het H. Sacrament 
weggedragen. Daarna worden 
altaar en priesterkoor afgeruimd 
en ontkleed. Stil gebed tot 20.30 
uur (biechtgelegenheid Kruiskapel). 
 

Goede Vrijdag 2 april  
15.00 uur Kruisweg Paterskerk aansluitend biechtgelegenheid 
19.15 uur Herdenking Christus’ lijden en sterven Grote Kerk  
(uitzending Omroep Venray) aansluitend biechtgelegenheid 

’s Avonds vieren we de Plechtige 
Herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer: de o zo 
sobere maar daarom op deze dag 
juist zo sprekende plechtigheid 
met passieverhaal, kruistoning, 
voorbede en Heilige Communie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stille Zaterdag 3 april: Paaswake 
om 19.15 uur Grote Kerk  
(uitzending Omroep Venray) 
 
Eerste & Tweede Paasdag  
4 & 5 april   als op zondag: 
09.30 uur Grote Kerk 
11.00 uur Paterskerk 
 
 
(1e Paasdag Mis Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray) 
 
Nog steeds gelden alle coronabeperkingen. We gaan er eigenlijk wederom 
vanuit dat we qua aantallen in alle veiligheid de Missen doorgang kunnen 
laten vinden en dat de aantallen kerkgangers binnen de marges van de 
veilige afstanden blijven, zoals dat inmiddels al een jaar lang het geval is! 
  
We kunnen enkel hopen en bidden dat we spoedig meer ruimte krijgen!  

 

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! 

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/


Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc: 

Blijft dit doen om Mij te gedenken 

Liturgische vorming 2020-2021 Venray 

 

Laatste bijeenkomst voor 2020-2021:  (nieuwe datum) 10 april 2021 
 

Lees hier alle informatie en mogelijkheid tot aanmelding. 

 
Van de vrijwilligers van Omroep Venray op Facebook: 
‘Vandaag een jubileum dat ik liever niet vier. Door de plots opkomende 
maatregelen i.v.m. corona vorig jaar begonnen we precies 1 jaar geleden 
met een wekelijkse live-uitzending op Omroep Venray TV en Facebook van 
de kerkdienst in de Grote Kerk  in Venray. Laten we hopen dat we de 2 jaar 
niet vol maken. Althans niet met deze reden. Met dank aan 
omroepcollega's Petra Verbruggen en Freek van Veelen en aan Deken 
Smeets en zijn "personeel" voor de zeer prettige samenwerking. 
Erik van Otterdijk 

  
 

Beste Erik, Freek en Petra, namens de parochie en velen in Venray dank je 
wel voor trouwe dienst inmiddels al een jaar lang!  

 
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. 

 

Uur van barmhartigheid & morgengebed 
in de vasten 

 

Op de vrijdagen van de vastentijd (behalve 
Goede Vrijdag) 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.  

 

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.. 

 

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 doopavonden 
moeten nog gepland worden (na de lockdown). 

Sint Jozefjaar 2021 
Op de zondagen van maart is ’s middags in Smakt 
een Sint Jozeflof, net als daarna elke eerst zondag 
van de maand (ook 1e Paasdag), telkens om 15 uur. 
 
Speciaal bij gelegenheid van het Sint Jozefjaar heeft 
het kerkbestuur Smakt een draagspeldje laten 
maken van het beeldje van St. Jozef (hoogte 2,5 cm, 
voorzien van drukker). Het is voor € 1,50 p.st. te 
verkrijgen in Smakt en op de pastorie Eindstraat Venray. Het kan ook 
toegestuurd worden. Bestellen kan via het kerkbestuur Rectoraat Sint Jozef 
of het Parochiekantoor te Venray. 

Ook zijn er vlaggen gemaakt met de 
afbeelding van Sint Jozef erop. (100 x 
70 cm) á € 25,-. Bestellen kan via 
bovenstaande links. 
 
Adveniat geeft 
een 
noveenboekje uit 
b.g.v. het Sint 

Jozefjaar: ‘Negen dagen bidden tot Sint Jozef’. Het is 
voor € 10,- verkrijgbaar via bovenstaande adressen.  
Bovendien is de kapel van Sint Jozef het hele jaar 
door overdag open voor bezoek, kaars of stil gebed.

 
 

 
 
Nieuwsgierig?  
Kijk hier of neem contact op  
met Arthur Gerritzen (06-46656753 of mail) 

 
 
 

https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2020.pdf
https://www.omroepvenray.nl/
https://grotekerkvenray.nl/activiteiten/doopvoorbereiding-2/
mailto:rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu
mailto:petrbnd@zonnet.nl
https://alpha-cursus.nl/
mailto:alphavenray@gmail.com


Bidden om roepingen – mei 2021 
 

Heilige Maria, 
 
U ontving uw uitnodiging, uw roeping om moeder te worden van Gods 
Zoon, plotseling, via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit 
zou gaan gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u vol 
vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” U vertrouwde op de 
woorden van de engel: “Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan de 
Kracht van de H. Geest. Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk “Ja” 
op Gods roepstem, Maria! 
 
Ook nu nog worden velen geroepen tot het priesterschap, het diaconaat en 
het religieuze leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God niet eens 
kennen. U bent ervan op de hoogte dat een niet gering aantal de Stem van 
God niet hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet eens durven te 
luisteren. Dat nogal wat mensen andere interesses of voorkeuren hebben 
en hun hart sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun omgeving ervan vindt. 
Dat ze geen zelfvertrouwen hebben… 
 
Help de geroepenen om de liefdevolle stem van God te ontdekken en te 
onderscheiden, tussen alle uitnodigingen en verleidingen van de wereld. 
Wees dan een voorspreekster bij uw Zoon voor hen die gebrek aan 
vertrouwen hebben om ja te zeggen. Moge het hart van de geroepenen op 
uw voorspraak en met hulp van de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en 
genereus opengaan voor de vele genaden die God aan hen, en via hen aan 
de Kerk en de wereld, wil geven. Als ze maar ja zeggen… 
 
Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en roepen, goede moeder Maria! 
 
Mgr. E.J. de Jong 
Hulpbisschop van Roermond 

 

Vastenactie 2021 
Lees hier alles over de vastenactie 2021. 
 

U kunt uw donatie overmaken op bankgiro  
NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, met vermelding 
“project Ewoi” of gebruik het betaalvignet naast de foto: 
 

   

 
 

 
Sint Jozef te Smakt belicht op Katholiek leven.nl ! Kijk hier ! 

 
 

Paus Franciscus: ‘Als ik zelf ga biechten…’. Lees en kijk hier ! 

 
 

Woorden van een abt 
Ons persoonlijk en maatschappelijk leven blijft nog steeds 
(on)bepaald door de pandemie. Voorheen was er in ons leven altijd 
een zekere vastheid en voorspelbaarheid. Wij konden onze 
agenda’s opmaken, wij regelden onze afspraken, bespraken 
tevoren onze vakanties. Er was wel een marge van onzekerheid, en 
we kenden wel de aanbeveling van Jezus om geen houvast te 
zoeken bij voorzieningen voor de dag van morgen. Maar wij, 
tenminste in onze Westerse wereld, waren eraan gewend geraakt 
dat ons leven volgens plan verloopt. Misschien niet volgens het 
plan van een spoorboekje, dan toch volgens het plan van een 
landkaart met overzichtelijke en klare wegen, waar wij veilig onze 
weg konden vinden. Door corona is echter veel onvast geworden en 
onberekenbaar, het ontsnapt aan onze planning. Er is zoveel wat 
ineens niet meer mogelijk is. Gebeurtenissen waarop je je had 
verheugd, vallen weg, teleurstellingen in het groot en in het klein 
raken oud en jong, rampzalige winkelsluitingen, neergang van kunst 
en cultuur. Veel mensen worden verontrust door theorieën over 
zogenaamde wereldwijde netwerken die het op ons leven en op 
onze vrijheid zouden hebben gemunt. Waar gaan wij heen? Hoe 
houden wij stand? Hoe houden wij deze onwetendheid vol zonder 
waarborgen of kompas? Het zijn vragen die diep in ieder van ons 
leven. Zij zijn wel meer voelbaar geworden door de 
omstandigheden van deze tijd, maar in wezen zijn zij er altijd 
geweest. Is aan het menselijk leven als zodanig niet een 
fundamentele ongeborgenheid eigen? Wij mensen hebben ons 
toch altijd al geprobeerd te beschermen tegen de krachten van de 
natuur en tegen het geweld van de elementen? Zochten wij niet 
veiligheid en beschutting door huizen te bouwen en in steden te 
gaan wonen? Wij zochten naar middelen om in ons bestaan te 
voorzien, om ziekten te genezen. Ook beschaving en cultuur 
hebben onder meer de bedoeling om ons met een wereld te 
omringen die wij zelf gemaakt hebben en waarin wij ons thuis 
voelen. Tenslotte hebben alle godsdiensten, waar dan ook, hun 
rituelen en hun leerstellingen om de dreiging van het onbekende en 
oppermachtige tegen te houden. Onder dat alles ligt iets als een 
grote angst voor het niet-zijn, een angst om te sterven: hoe kunnen 
wij ons teweerstellen tegen de krachten die ons naar ons naar het 
leven staan, krachten in onszelf en om ons heen? Is het uitzicht op 
een vaccin daartegen een voldoende remedie? Gelovige christenen 
zijn in deze weken op weg naar Pasen. Is dat ook zo’n rituele 
handeling die onze angst moet neutraliseren, een van de vele 
rituele handelingen die mensen voor hun eigen veiligheid hebben 
ontworpen?                                  Lees verder op de volgende bladzijde   

https://grotekerkvenray.nl/vastenactie-2021/
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/gaat-tot-jozef-wie-is-de-heilige-jozef-voor-ons
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/gaat-tot-jozef-wie-is-de-heilige-jozef-voor-ons
https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/paus-franciscus-als-ik-ga-biechten


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 10 april. Zie elders in deze Nieuwsbrief.  

 

Geloofwaardig … 
Woorden van een abt…   vervolg 
 
Gaat het daarbij weer om mentale oefeningen die ons voor een 
ogenblik een gevoel van gerustheid moeten geven? Sluiten wij 
voor een paar Paasdagen of voor een paar weken onze ogen voor 
het lijden van de wereld, ter wille van een kortstondige troost? Is 
Pasen even vluchtig en onbestendig als al het andere in ons leven? 
Mijn overtuiging als christen en monnik is dat Pasen iets 
fundamenteel anders is dan alles wat wij als mensen kunnen 
uitdenken. Pasen is niet terug te brengen tot de vrucht van welke 
creativiteit of religieuze bezieling dan ook, zelfs al zijn de vormen,  
uitdrukkingswijzen en symbolen ervan eeuwenoud. 
 
In de kern gaat het met Pasen om iets dat even ongrijpbaar is als 
het moment van de schepping zelf. Het gaat om een gebeurtenis 
die vóór elke menselijke ervaring ligt. Voor die Gebeurtenis 
konden de vrouwen en de apostelen alleen maar open staan. Die 
gebeurtenis is niet een leeg graf: dat kon iedereen zien en op zich 
hoeft dat niets te zeggen. Maar aan dat lege graf ging een ander 
feit vooraf. Het lege graf is gevolg en aanduiding van dat feit. 
Vanuit die eraan voorafgaande Gebeurtenis is er een vonk 
overgesprongen in het hart van de vrouwen en de apostelen, een 
vonk die hen in vuur en vlam heeft gezet. Pas in dat licht kon die 
Gebeurtenis worden waargenomen. Het gaat hier om de levende 
persoon van Jezus van Nazareth. Nauwelijks drie dagen geleden 
was Hij aan het kruis vermoord, zonder ook maar in het geringste 
de liefde voor wie dan ook te laten verzwakken. In Hem is geen 
spoor van duisternis. Daarom heeft God zijn Vader – zo geloven 
wij - Hem tot Leven gewekt. Niet een leven zoals voordien, niet 
een aan alle gewone condities onderhevig leven zoals wij dat in 
deze tijd en ruimte leiden. Maar in een nieuwe dimensie van de 
realiteit, die door zijn nieuwe Leven zelf geopend is. Het is zijn 
Vader zelf, Schepper van hemel en aarde, die iets Nieuws tot 
stand brengt. Jezus’ verrijzenis is een nieuwe schepping in strikte 
zin, voortgekomen uit een nog grotere, goddelijke, kracht dan de 
eerste schepping. Ons Pasen is het gedenken hoe heel concreet, 
door de liefde van God voor ons, de dood niet het laatste woord 
heeft. Door dat te gedenken treden wij binnen in dat nieuwe 
Leven, krijgen wij er deel aan. Wij: dat is iedereen in wiens hart de 
verrezen Heer zelf de genade schept van het geloof in Hem. Wij: 
dat is iedereen die tot die zekerheid en vreugde geroepen wordt. 
Gelovige christenen zien het Pasen van Jezus als de grondslag van 
hun hoop, als de grondslag en de vervulling van alle menselijke 
verlangens. Pasen is het blijk van Gods onverwoestbare trouw en 
betrouwbaarheid. 

 
Pasen is het feest van de hoop, van de uiteindelijke hoop voorbij 
alle gefrustreerde  verwachtingen, voorbij alle teleurstellingen en 
ervaringen van dood en mislukking. Er kan geen ongeluk zo groot 
zijn, of Pasen doet nog een stap verder en opent een vergezicht, 
vergeleken waarbij de meest adembenemende kijk in het 
universum verbleekt. Wij beseffen dat in heel de schepping, de 
zichtbare en de onzichtbare, de mens het enige wezen is dat kan 
hopen in de strikte zin van het woord. Verlangen doen ook de 
planten en de dieren: zij verlangen naar lucht, licht, water, voedsel 
en wij mensen doen het met hen. Maar hopen op iets dat nog 
komt, iets dat wij niet zien en zelfs maar gedeeltelijk kennen, maar 
waarvan wij niettemin weten dat de laatste zin van ons leven erin 
gelegen is: dat kunnen alleen mensen.  Dat toekomstige en ons 
overtreffende maakt juist dat het gaat om hoop in de strikte zin. 
Echte hoop richt zich op iets dat wij (nog) niet kunnen vatten, 
terwijl wij er tegelijk al wel voldoende kennis van hebben om 
ernaar te verlangen als naar de vervulling van ons bestaan. Als wij 
nu al zouden zien waarop wij hopen, zou het geen hoop meer zijn. 
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?  
 
Het Pasen van Jezus, zijn verrijzenis uit de dood, is de grondslag en 
de inhoud van onze hoop. Laat christenen dat maar geloven, 
denkt U misschien. Waarom zouden wij geen genoegen nemen 
met de feitelijke begrensdheid van ons bestaan op deze aarde? 
Kunnen wij ons niet beter verzoenen met de wezenlijke 
onzekerheid en onbepaaldheid van alles? Misschien is Pasen toch 
maar één van de vele placebo’s om onze angst voor het eindige en 
het onbekende in te tomen? Mag ik Sint Paulus aan het woord, 
aan het antwoord, laten? Als Pasen geen reële gebeurtenis is, als 
de hoop van de christenen geen reële inhoud heeft: wanneer de 
doden niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: 
“Laten wij eten en drinken, want morgen sterven we”. Als Christus 
niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof 
zinloos. Dan heeft ons monnikenleven geen enkele zin. Dan zijn de 
martelaren ook van onze tijd voor niets gestorven. Dan is heel de 
geschiedenis van de Kerk een geschiedenis van bedriegen en 
bedrogen worden. Als Christus niet is opgewekt, dan is alles 
uiteindelijk onbepaald, zonder houvast. Dan zoeken wij tevergeefs 
naar een laatste absolute steunpunt. Dan moeten we er maar het 
beste van hopen. Maar dat is dan een soort hoop die nog 
onwetend is van de enige echte hoop, die met het Pasen van Jezus 
aan de wereld is geschonken. 
 
  
 

Abt A. Lenglet, abdij Sint Benedictusberg Mamelis Vaals 

 

 

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/

