
Nieuwsbrief (2) 

R.K.-Venray  

Parochies St.-Petrus’ Banden (Grote Kerk) & 

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk) 

   www.grotekerkvenray.nl                    Eindstraat 6 5801 CR Venray  0478-550740                                                   mail            

   www.paterskerkvenray.nl                 Leunseweg 5 5802 CE  Venray  0478-580202                                                 mail

      Carnaval & Aswoensdag… 
 

Zo horen wezenlijk bij elkaar. En ze horen vanouds bij de 
kerk! Op carnavalszondag ontvangen we om 11 uur in de kerk 
graag het hele gezelschap van de Piëlhaas. En op Aswoensdag 
is eenieder welkom voor het begin van de vastentijd! 
Aswoensdag: 9 u Grote Kerk, 18 u Paterskerk, 19.15 u Grote Kerk 
 

 
 

 ’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 nieuwsbrief.                      Meld u hier aan! 

 

              Alphacursus Venray 
 

  Is er meer? 
  Wie is Jezus? 
  Bidden: waarom en hoe? 
  De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
  Hoe zit het met de kerk? 
 

Onlangs startte een Alphacursus in Venray: een serie 
laagdrempelige bijeenkomsten over levensvragen en 
christelijk geloof, met volop gelegenheid tot ontmoeting. 
Lees hier alles. Hier vind je info over Alpha te Venray! 

       Vooruitblik Goede Week & Pasen 
 

Palmzondag 4 & 5 april 2020: 
18.00 uur Paterskerk; 19.15 uur Grote Kerk; 
09.30 uur Grote Kerk; 11.00 uur Paterskerk. 
 

Dinsdag in de Goede Week: 
In de ochtend: ziekencommunie 
19.15 uur: Gezamenlijke boeteviering in de Paterskerk 
 

Woensdag in de Goede Week: 
In de ochtend ziekencommunie 
Géén avondmis Paterskerk vw Chrismamis Roermond 
 

Witte Donderdag 9 april: 
19:15 uur Gezamenlijke Heilige Mis Grote Kerk 
Aansluitend: aanbidding van het Allerheiligste tot 0.00 uur 
 

Goede Vrijdag 10 april: 
15.00 uur: Kruisweg en kruisverering – Grote Kerk 
15.00 uur: Kruisweg in de Paterskerk 
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de Paterskerk:  
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer  
 

Stille Zaterdag 11 april: 
19.00 uur: Paaswake Grote Kerk 
21.00 uur: Paaswake Paterskerk 
 

Paaszondag 12 april: 
09.30 uur: Paasmis Grote Kerk 
11.00 uur: Paasmis Paterskerk 
 

Tweede Paasdag 13 april: 
09.30 uur: Paasmis Grote Kerk 
11.00 uur: Paasmis Paterskerk 

 

  ’n Stille Dag   zaterdag 21 maart Paterskerk 
 

Even een dag stilte, te midden van alle drukte en gedoe. ’n 
Dag van bezinning, twee inspirerende lezingen en vooral 
gelegenheid in de stilte God te horen… Op zaterdag 21 maart 
in de Paterskerk. Aanmelden via de pastorie Eindstraat. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. Wel zelf voor een 
lunchpakket zorgen. De dag begint met de Mis om 10 uur en 
eindigt om 16 uur.  

http://www.grotekerkvenray.nl/
mailto:petrbnd@zonnet.nl
http://www.paterskerkvenray.nl/
mailto:info@paterskerkvenray.nl
https://grotekerkvenray.nl/samenkerk-is-een-uitgave-van-de-twee-kerken-in-venray/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://grotekerkvenray.nl/
https://alpha-cursus.nl/
https://alpha-cursus.nl/cursus/alpha-katholieke-setting-venray/


 24 uur voor de Heer 
 

 
 

De paus was ermee vertrouwd vanuit Zuid-Amerika, maar 
heeft het in het H. Jaar van de Barmhartigheid in 2016 
geïntroduceerd voor de hele wereldkerk: 24 uur voor de 
Heer. Op verschillende plekken in het bisdom is het sindsdien 
vast opgenomen op de kalender en wel rond zondag half-
vasten. Dat is dit jaar op 22 maart. Graag willen we de oproep 
van de paus beantwoorden met 24 uur voor de Heer op 20 
en 21 maart in de Paterskerk. Op vrijdagavond is er 
aanbidding om 17.30 uur, avondmis om 18.30 uur, een Taizé-
avond aansluitend, gevolgd door nachtelijke aanbidding tot 
10 uur. Dan vieren we de H. Mis van de Stille Dag (zie 
voorgaand blad), waarna de aanbidding doorgaat tot 16 uur. 
Welkom! Meer info volgt. 

 

   Samen Kerk Avonden 
 

Leren over ons geloof, onze gedachten delen 
en elkaar ontmoeten. U bent welkom  
in de pastorie aan de Leunseweg 5 (Venray).  
De avonden beginnen om 19.30 uur. Een vrijwillige bijdrage in de 
kosten wordt op prijs gesteld. Hier vindt u alle informatie. 
 

Dinsdag 17 maart 2020 – dvd Catholica 
Pastoor Miedema nodigt u uit om deze avond  

een kerkelijk onderwerp naar keuze te bespreken. 

 

De Bijbel, van kaft tot kaft… 
 

Vorig jaar oktober zijn we begonnen de Bijbel van kaft tot kaft te 
lezen. Het blijken stuk voor stuk indrukwekkende verhalen te zijn, 
die de oude cultuur van de Bijbel belichten (waar veel van onze 
cultuur vanouds op gebaseerd is), maar die tegelijk verrassend  
                                                          actueel blijken te zijn. Minstens zijn  
                                                                      het tijdloze verhalen die elke  
                                                                   generatie weten te inspireren,  
                                                             soms hoe het moet, soms hoe het  
                                                                                            zeker niet moet.                                                                                     
                                                                                 Lees hier over de data.  

 

 Diaconiegroep 
 

Een mooi groepje mensen heeft zich gemeld om  
vanuit de kerk iets voor mensen te betekenen en  
te gaan doen. Allerhande ideeën zijn naar boven  
gekomen. Er zijn vooralsnog een paar verdiepingsavonden gepland: 
17 maart, 6 april en 12 mei (telkens van 19 tot 20 uur). Aansluiten 
kan nog: aanmelding op de pastorie Eindstraat! 

 

 
Draag bij aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Venray! 

Sponsor een oude of nieuwe traptrede, bordes of een van de 
windrichtingen van de torenomloop 

 

In 2019-2020 wordt de Grote Kerk gerestaureerd: glas in lood wordt 
geconserveerd, dakkapellen vernieuwd en het zal straks mogelijk zijn tot 

aan de trans (omloop) de kerktoren te beklimmen langs een toegankelijke 
trap. Door het adopteren van een traptrede, bordes of windrichting kunt u 

bijdragen aan ‘Rondje Kerk’.  

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

 
 

 

Huispaaskaarsen 
 

                                                                             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 23 maart. 
                                                                          Voor de grote Paaskaarsen  
                                                                         van de kerken zullen we de  
                                                                                  versiering van model I  
                                                                                                        bestellen. 

 
 

Model I   20x6 cm  € 14,- 
Model II  25x6 cm  € 16,- 
Model III 30x7 cm  € 20,-

https://dekenaatvenray.nl/?p=422
https://grotekerkvenray.nl/de-bijbel-van-kaft-tot-kaft/


Actie Kerkbalans 2020 
 

Soms hoor je nog wel eens dat mensen denken dat de paus alles 
betaalt... Maar wie een klein beetje op de hoogte is, weet dat er 
weliswaar subsidieregelingen zijn, maar dat de grote som 
opgebracht moet worden door de eigen parochianen. Dank aan 
allen die dat jaarlijks mogelijk maken!  
Mogelijk onderstreept ook de bezuinigingsronde die het bisdom 
onlangs heeft doorgemaakt met noodzakelijke ontslagen dat de 
kerk financieel grotendeels afhankelijk is van giften en gaven, zowel 
parochie als bisdom. Uw gift is dus onontbeerlijk! Indien u 
bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochies: 

 

St. Petrus’ Banden (Grote Kerk) 
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17 
ING bank met iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63 
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v.  
adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden 
 

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten,  
Christus Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk) 
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie  
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Dank u! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Jozefmaand Smakt maart 2020 
Elke zondag 
08.30 u. Eucharistieviering 

11.00 u. Eucharistieviering 

15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste 
 

Elke zaterdag 
19.15 u. Eucharistieviering 
 

Donderdag 19 maart, Hoogfeest van St. Jozef 
08.30 u. Eucharistieviering 

11.00 u. Hoogmis door Mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch 

15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste  

19.15 u. Eucharistieviering 

 

GEZONGEN ROZENKRANS MET KAPELAAN MARTHOMA 
Op de vooravond van het feest van de Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap – vindt om 
19.15 uur in de Paterskerk een gezongen Rozenkrans plaats. Biddend en zingend overwegen we 
de geheimen van ons geloof. Welkom! 24 maart 19.15 uur 

 

 

Vrijdag 3 april is de Extreme Kruisweg. Na de H. mis in de kerk van Horst om 18.30 uur volgt een tocht van 

25 kilometer langs de 14 staties van de Kruisweg. Vertrek en aankomst zijn in de St. Lambertus kerk in 
Horst. Er zal een tussenstop zijn met koffie en cake. Achter in de kerken liggen informatiefolders. U kunt 
zich opgeven via e-mail. Opgeven kan tot 20 maart 2020. Lees hier voor meer info uit voorgaande edities. 

mailto:extremekruisweg@ziggo.nl
https://www.rkactiviteiten.nl/index.php?id=35589&title=Extreme_Way_of_the_Cross


Links 
 

 

Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 
 

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

Agenda 
 

 

FEBRUARI 
dinsdag 18 19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
woensdag 19 14:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Kindercatechese 

20:00 uur  Pastorie Paterskerk Oudercatechese Communie 
zondag 23 11.00 uur  Grote Kerk  Vastelaovesmis Piëlhaas 
woensdag 26 Aswoensdag zie voorgaand blad 
vrijdag 28 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ - Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
 

 
 

MAART 
dinsdag 3  20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 
zaterdag 7 17:30 uur  Zaaltje Grote Kerk  Vormelingenbijeenkomst 
maandag 9 20:30 uur  Pastorie Paterskerk Doopvoorbereidingsavond 
woensdag 11 15.00 uur  Pastorie Eindstraat  Bijeenkomst ziekenbezoekgroep 
vrijdag 13 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ – Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
zondag 15  11:00 uur  Grote kerk  Vormsel-toediening door Mgr. Harrie Smeets 
dinsdag 17 19.00 uur  Pastorie Paterskerk Vormingsavond diaconie 
  19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
  20.15 uur  Pastorie Eindstraat  Vergadering kerkbestuur 
donderdag 19 Feestdag St. Jozef zie hieronder 
vrijdag 20 24 uur voor de Heer zie elders 
  19.30 uur  Paterskerk  Taizéviering 
zaterdag 21 Stille dag zie elders 
zondag 22 middag  Grote Kerk  Kerkconcert Venrays Mannenkoor, Zangers Sint Frans, Schola Maastricht 
dinsdag 24 19.15 uur  Paterskerk  Gezongen rozenkrans 
woensdag 25 14:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Kindercatechese 

20:00 uur  Pastorie Paterskerk Oudercatechese Communie 
vrijdag 27 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ – Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
zondag 29 09:30 uur  Grote Kerk  Viering met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen 
dinsdag 31 19.30 uur  Pastorie Paterskerk Samen Kerk Avond 
 

 
 

APRIL  voor de Goede Week & Pasen zie voorgaand blad 
vrijdag 3  avond  Horst   Extreme kruisweg 
zondag 5  Palmzondag Paterskerk  Ken mijn kerkdag 
maandag 6 19.00 uur     Vormingsavond diaconie 
vrijdag 10 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ – Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
woensdag 15 14:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Kindercatechese 
vrijdag 24 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ – Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
dinsdag 28 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Bijbelavond van Kaft tot Kaft 
 

 
 

MEI 
vrijdag 8  20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ – Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
dinsdag 12  19.00 uur  Pastorie Paterskerk Vormingsavond diaconie 
  20:30 uur  Pastorie Paterskerk Doopvoorbereidingsavond 

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/


Geloofwaardig … 
Paus droomt over  
‘Geliefde Amazone’  
Lieve Wouters/Koen Vlaeminck op Kerknet 2020 
 

Paus Franciscus publiceerde onlangs de exhortatie ‘Geliefde 
Amazone’ na de bijzondere synode over de Amazone. Wat staat 
erin?  
 

Sociale droom 
In het eerste hoofdstuk over ‘een sociale droom’ brengt de paus 
de grote sociale uitdagingen in herinnering en het onrecht dat de 
bewoners van het regenwoud wordt aangedaan. 
Verontwaardiging is hier op zijn plaats. De uitdaging is om te 
zorgen voor een globalisering in solidariteit, die niemand aan de 
zijlijn laat staan. De paus herhaalt de verontschuldiging van de 
Kerk voor fouten uit het verleden: omdat we niet kunnen 
ontkennen dat missionarissen niet altijd aan de kant van de 
onderdrukten stonden, schaam ik me en vraag ik opnieuw nederig 
om vergeving. En ook nu nog: wij kunnen niet uitsluiten dat leden 
van de Kerk deel hebben uitgemaakt van netwerken van corruptie, 
soms zozeer dat zij zwegen in ruil voor financiële steun voor 
kerkelijke werken. De Kerk wil ook de sociale dialoog in het 
Amazonegebied bevorderen en voelt zich in die dialoog een gast, 
om met het grootste respect voor de Amazonevolkeren te zoeken 
naar manieren van ontmoeting om het gebied te verrijken. 
 

Culturele droom 
Cultiveren zonder ontworteling, laten groeien zonder de identiteit 
te verzwakken, bevorderen zonder binnen te vallen. Daar gaat het 
om. In het Amazonegebied leven meer dan 110 inheemse volken 
in een vrijwillig isolement, zo brengt de paus in herinnering. We 
zien ze niet als wilden. Zij zien zichzelf als laatste bewaarders van 
een schat die gedoemd is om te verdwijnen. De paus moedigt hen 
aan hun gebruiken en levensstijl te documenteren en door te 
geven, want ze bevatten wijze lessen voor westerse 
samenlevingen. 
 

Ecologische droom 
Het mantra uit Laudato Si komt terug: alles is met elkaar 
verbonden. Zo is de zorg voor de natuur ook verbonden met een 
sociale en menselijke ecologie. Het oerwoud is niet zomaar een 
systeem dat je kunt uitbuiten, maar een wezen om mee te 
werken. Paus Franciscus doet een duidelijk oproep: dat er een 
einde komt aan de mishandeling en uitroeiing van Moeder Aarde. 
De aarde heeft bloed en bloedt, de multinationals hebben de 
aderen van onze Moeder Aarde doorgesneden. Het ecologisch 
welzijn van de Amazone hangt uiteraard samen met dat van de 
hele planeet en omgekeerd. De kreet van de Amazone bereikt 
daardoor iedereen. We moeten het milieu gaan beschouwen als 
een thuis in plaats van als een hulpbron. De paus pleit voor een 
regelgevend systeem dat grenzen stelt en de bescherming van 
ecosystemen waarborgt, voordat economische machten 
uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en 
rechtvaardigheid tenietdoen. 
 

Kerkelijke droom 
In het laatste hoofdstuk roept paus Franciscus uitdrukkelijk op tot 
verkondiging van het Evangelie. De bewoners van de Amazone 
hebben recht op de verkondiging van het Evangelie, vooral die 
eerste verkondiging: het is de verkondiging van een God die ieder 
mens oneindig liefheeft en die liefde in Christus, die voor ons 
gekruisigd is en in ons leven is opgestaan, ten volle heeft 
gemanifesteerd. Verkondiging kan maar groeien in een dynamiek 
tussen de plaatselijke cultuur en de christelijke traditie, want de 
authentieke Traditie van de Kerk is geen statisch depot of een 
museumstuk, maar de wortel van een boom die groeit. Een stevig 
pleidooi voor inculturatie - ook in de liturgie - én met aandacht 

voor zowel het sociale als het spirituele. De sacramenten, zo stelt 
hij, zouden toegankelijk moeten zijn, vooral voor de armen. De 
pastorale zorg van de Kerk is precair in Amazonië, mede door het 
immens grote gebied met soms moeilijk toegankelijke plaatsen en 
een grote culturele diversiteit. Paus Franciscus roept op tot een 
specifiek en moedig antwoord van de Kerk. Daarbij wil hij een 
versterkte samenwerking aanmoedigen tussen priesters, leken en 
religieuzen in de regio, elk met hun eigenheid. Een regelmatige 
viering van de eucharistieviering door priesters moet worden 
gewaarborgd, vandaar ook de roep om in te zetten op 
priesterroepingen en het herbekijken van de priesteropleiding. 
Maar dat is niet voldoende en op zich een te eng doel. Alleen door 
een actieve betrokkenheid van de leken kan de Kerk reageren op 
de uitdagingen in het Amazonegebied. Paus Franciscus erkent ook 
uitdrukkelijk de grote rol die vrouwen in de gemeenschappen in 
het Amazonegebied opnemen. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor 
het ‘klerikaliseren’ van de vrouw door de Kerk te verengen tot 
ambtelijke structuren. Hij moedigt wel aan om vrouwen 
uitdrukkelijk een belangrijke stem te geven in het 
beslissingsproces van gemeenschappen.. 
 

 
 

 

 
 

 

Bezoek 

Wekelijks proberen de priesters en vele vrijwilligers van de 
parochies mensen te bezoeken. Wanneer u een bezoekje op prijs 
stelt, laat het dan graag horen op de pastorie! Zeker geldt dat voor 
zieken of als u uw nieuwe huis graag wilt laten inzegenen!  

 

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 aan de Eindstraat 
zijn deze mooie stevige sleutel- 
hangers te koop voor €4 p.st.. 


