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In de ban… 

Ineens zijn we in de ban van het coronavirus. Letterlijk, 
want de weekendvieringen zijn ‘verbannen’. Uit voorzorg. 
Misschien overtrokken? Maar met helaas maar al te heldere 
tegeltjeswijsheid: ‘Voorkomen is beter dan…’. 

Tot 1 april zijn de weekendvieringen afgelast, m.u.v. een 
‘stille leesmis’ door de deken in de Grote Kerk op zondag 

om 9.30 u die het mogelijk maakt dat mensen via Omroep 
Venray toch met de zondagsliturgie verbonden blijven.  

De vieringen op weekdagen gaan gewoon door. 
Ook het Vormsel op 15 maart, het Benefietconcert op 22 
maart, de Stille Dag en alles daaromheen op 20 & 21 maart, 
de vieringen van Sint Jozef in de maartmaand te Smakt en 
de activiteiten die niet per sé wezenlijk zijn vervallen. 

 Dat alles in de hoop dat de vlag er op en na 31 maart wat 
beter bijhangt… Houdt u s.v.p. de berichtgeving in de gaten! 

 

 ’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 
 

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 

 

De Bijbel, van kaft tot kaft… 
 

   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.                                                                              
                                                                                 Lees hier over de data.  

 

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/
https://grotekerkvenray.nl/de-bijbel-van-kaft-tot-kaft/


 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 (VERVALT!), 6 april en 12 mei (telkens van 19 tot 20 uur). 
Aansluiten kan nog: aanmelding op de pastorie Eindstraat! 

 
ONDER VOORBEHOUD VW DE BEPERKINGEN CORONAVIRUS: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actie Kerkbalans 2020 
Uw gift voor de kerk en parochie is onontbeerlijk! 
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! 

 

 
                                                     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,- 
 



 

Sint Jozefmaand Smakt maart 2020 
Vanwege de opgelegde beperkingen rondom het coronavirus is er 

enkel een doordeweekse Mis op woensdagmorgen in de kapel! 
 

Onder voorbehoud: 
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. 

 

Agenda 
 

 

MAART 
dinsdag 17 20.15 uur  Pastorie Eindstraat  Vergadering kerkbestuur 
dinsdag 24 19.15 uur  Paterskerk  Gezongen rozenkrans 
 

 
 

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 
maandag 20 19.30 uur  Pastorie Eindstraat  Bijeenkomst bruidsparen 2020 
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 1       Mei-blazen Harmonie Euterpe 
zondag 3  09.30 uur  Grote Kerk  Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray in Mis – Koningvogelschieten 
maandag 4 19.00 uur  Grote Kerk  Nationale Dodenherdenking 
dinsdag 5       Bevrijdingsdag 
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 
vrijdag 15 19.00 uur  Smakt   H. Vormsel door mgr. H. Smeets 
zondag 17 09.30 uur  Grote Kerk  Canto Rinato – Limburgs Koor van het Jaar zingt de Hoogmis 
zondag 17 11:30 uur  Grote Kerk  Eerste H. Communie  
maandag 18 19.00 uur  Tienray   Relieken H. Bernadette van Lourdes te Tienray 
dinsdag 19 14.00 uur  Tienray   Koor Grote Kerk naar Relieken H. Bernadette te Tienray 
dinsdag 19 19.00 uur  Tienray   Relieken H. Bernadette van Lourdes te Tienray 
woensdag 20 18.00 uur  Paterskerk  Vooravond Hemelvaart (Geen avondmis Grote Kerk! 
donderdag 21      Hemelvaart van de Heer  - als op zondag 
vrijdag 22 20:00 uur  Zaaltje Grote Kerk  Teens for Christ - Tieneravond voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 

mailto:extremekruisweg@ziggo.nl
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200310_00151176/derde-extreme-kruisweg-langer-dan-halve-marathon


Links 
 

 

Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 
 

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

Geloofwaardig … 
Mgr. Lode van Hecke, nieuwe 
bisschop van Gent: ‘Relatie met 
God komt niet uit hemel vallen’ 
© Kristof Ghyselinck op Kerknet 2020 
 
 

‘Behoud de ziel van de monnik. Het zal ons ten goede komen’, zei 
kardinaal Jozef De Kesel tijdens de wijdingsviering van mgr. Lode 
Van Hecke. Zo’n vijf jaar zal mgr. Lode Van Hecke (70) 
doorbrengen in het bisdom Gent. Bisschoppen gaan met 75 met 
pensioen. Hij was tot nu toe abt van Orval. ‘Ik had kunnen 
weigeren. Wellicht had men me dan nederig genoemd, een man 
die niet bezwijkt voor een mijter. Tegenover God kon ik het echter 
niet verantwoorden om de vraag van de nuntius naast me neer te 
leggen omdat ik nodig was in Orval. Op dat moment had ik van 
een gemeenschap mijn persoonlijke project gemaakt en dan is het 
afgelopen. 45 jaar concentreerde ik me in Orval op de essentie 
van het christendom, het evangelie en het gebed. Als de Kerk een 
abt als bisschop wenst, dan is dat volgens mij vooral een vraag om 
van daaruit te delen. Er is veel pessimisme in de wereld, omdat 
mensen niet meer goed weten wat de zin ervan is. Als christenen 
hebben we daar een mogelijk antwoord op. Als ik dat mag delen, 
dan zal dat met enthousiasme zijn. Mijn talent is niet allereerst 
administratief. Manager zijn, is beslissen met wie je samenwerkt 
en wie je vertrouwt en dat dan concreet doen. Ik bewonder 
iedereen die iets doet wat ik niet kan. We moeten vooruit, want 
de toekomst van de jongeren is niet die van mijn generatie. Ik 
begrijp dat dat moeilijk is voor ouder wordende gelovigen. Het is 
niet alsof jongerengroepen staan te dringen aan de deur, zoals in 
Afrika of Latijns-Amerika. Maar als ik een kwaliteit kan meenemen 
uit mijn monastieke leven, dan is het dat ik heb leren loslaten. Wie 
loslaat, kan openkomen voor iets nieuws.’ 
 
‘Wat ik zou willen veranderen? Zelf hoop ik vooral dat mensen 
Christus leren kennen en daarvan gelukkig worden. En dat ik hen 
mee kan doen geloven in de toekomst. Voor de gemiddelde 
moderne mens is de toekomst vooral dat wat statistisch 
voorspelbaar is, maar in het christendom is het dat wat op ons 
afkomt, zonder dat we het kunnen voorzien. Alleen God is 
absoluut, de rest is relatief en zal verdwijnen. Het wezenlijke 
overstijgt wat we kunnen beleven. Als je gelooft in die 
transcendentie, heb je altijd een reserve, ook om te werken aan 
het hier en nu. God vraagt niet meer dan dat we, elk op onze 
plaats, onze verantwoordelijkheid nemen. Twee soorten mensen 
zijn schadelijk, zij die er niet meer in geloven en zij die menen dat 
ze de boel moeten redden. De wereld heeft geen redder nodig. 

We kregen er een en dat is meer dan genoeg, want Jezus ging ons 
in de moeilijkste omstandigheden voor, door de dood heen en tot 
de verrijzenis. Sindsdien is er altijd ergens een verrijzenis in ons 
leven. Ik neem mezelf dus niet te serieus en omring me met 
mensen die dat ook niet doen. Ook mijn familie bekijkt alles met 
humor.’ 
 
‘Of ik wanhoop over de toekomst? De abdij van Orval bestaat dit 
jaar 950 jaar. Bij mijn plechtige professie vroeg ik niet om een 
bloeiende gemeenschap, maar om het mededogen van God en 
medebroeders. Aan dat contract hield God zich. Uiteraard moet je 
wel werken aan het geloof. Je moet leven met de Bijbel en het 
gebed. In een vriendschap die niet wordt gecultiveerd, kennen de 
vrienden elkaar uiteindelijk niet meer. Zo komt ook de relatie met 
God niet uit de hemel vallen...’. 
 

 
 

 

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.. 

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/

