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Kerk zijn in crisistijd…
eiten tot en met
juniingehouden
zijn opgeschoven
naar later. Weliswaar
Met
vreugde…
is voor veel al een nieuwe datum in het verschiet, maar het
heefthebben
niet veel
die nu
te publiceren,
wezin
Pasen
gevierd,
waarbij Omroep Venray

enkele initiatieven, om thuis mee te doen…

het mogelijk maakte dat velen het thuis aan de buis
konden volgen. Dat is mooi, maar met u missen we
toch wel de normale vieringen in de kerk, die een
ontmoeting zijn niet alleen met de levende Heer,
maar ook met elkaar. Met name dat laatste aspect is
nu minstens een onzichtbaar aspect. En we moeten
nog even ook… want tot 1 juni zijn er géén publieke
vieringen. Achter de schermen wordt namens de
kerken druk met de overheid overlegd hoe een veilig
protocol zou kunnen worden opgesteld voor de
periode daarna. Maar het is en blijft afwachten hoe
en wat. Ondertussen blijven de priesters op de vaste
tijden door de week de Mis opdragen, waarmee u zich
thuisvreselijk
verbonden
kunt voelen.
Op zondag
blijft
zolang het
onduidelijk
is en blijft
wat, wanneer
voorlopig de uitzending op Omroep Venray. Betekent
ene…
dus ook dat er niets te zeggen valt nog over de viering
van de EH Communie en het Vormsel. We moeten
geduld hebben totdat er weer wat ruimte komt en
dan moeten we gaan bezien hoe we het aanpakken.
Wel zijn en blijven uitvaarten mogelijk, zij het in kleine
kring van hooguit dertig personen. Als parochies leven
we mee met allen die direct getroffen zijn door de
crisis en in het bijzonder met de mensen met veel
zorgen. Zeker ook met hen die leed doormaken in
eigen kring en met de hulpverleners en allen die ook
in de huidige omstandigheden anderen nabij
proberen te zijn.

Naar idee van kapelaan Marthoma werd op de
vooravond van Maria Boodschap op 25 maart
een gezongen rozenkransgebed gehouden.
Een uur van bezinning, gebed, meditatie.
Hier vindt u de link naar een opname ervan.

Gezongen Rozenkrans op 24 maart

Litanie van alle heiligen dagelijks
De Grote Kerk beschikt over een
enorme beeldenschat. Museaal,
maar eerst en vooral bedoeld als
devotiebeelden: het zijn afbeeldingen
van de heiligen die ons voorgingen in
geloof en ons bij God tot voorspraak
zijn. Daarom dat we sinds half maart
na elke ochtendmis hun hulp inroepen
in deze crisistijd in het bidden en
zingen van de ‘Litanie van alle
heiligen’.
Hier kunt u de litanie beluisteren.
Hier vindt u de tekst.

Kleine Sacramentsprocessie op 3 en 10 mei
Op uitnodiging van de geestelijke
verzorging van de Zorggroep geven we
graag gehoor aan de vraag om op
zondag een keer met het H. Sacrament
langs de tehuizen te trekken en op
straat de Ziekenzegen de geven. Deelname aan de vieringen in de
kerk kan nu niet, evenmin is bezoek gewenst omwille van de
omstandigheden, maar ‘langs gaan’ met de Heer in het H.
Sacrament kan natuurlijk wel. Alleen de priesters en de geestelijk
verzorger en een paar acolieten trekken mee in deze bidtocht naar
de Vincentiushof (3 mei) en de Blauwververstraat (10 mei),
natuurlijk met gepaste afstand.

’n Nieuwsbrief…

Vredepeel Ysselsteyn Merselo

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.

Gezamenlijk benoeming deken Smeets en pastoor
Miedema voor Vredepeel, Ysselsteyn, Merselo

Meld u hier aan!

Meimaand - Mariamaand
Hieronder vindt u een overweging bij de meimaand. Dit jaar
zullen we omwille van zowel de coronamaatregelen alsook
omwille van de werkzaamheden in de Grote Kerk geen
rozenkrans bidden voor de ochtendmis!
Eensgezind in gebed met Maria, staat ergens in een eerste lezing
veelzeggend. Drie kenmerken van de ideale Kerk. Drie pijlers van
geestelijk leven, drie uitdagingen voor de Kerk anno 2020.
In gebed. Bidden is het beleven van de relatie met God in een echt
gesprek van hart tot hart. Bidden is tijd geven aan het enige echte
noodzakelijke. Zonder Hem bestaat er niets. In gebed worden we
dat bewust, en kunnen we onze noden en verlangens de juiste
plaats geven. Hoe gekker de wereld wordt, hoe meer wij stilte voor
het gebed nodig hebben. De Kerk heeft meer dan ooit biddende
harten nodig. Als er niet heel veel gebeden wordt, zakken Kerk en
wereld weg in de geestelijke modder. Maar positief geformuleerd:
overal waar gebeden wordt, ontstaat nieuw leven en vruchten.
Met Maria. Maria is niet de zoete vrouw van zoete beelden. Maria
is beeld van de hele Kerk. De hele gemeenschap van gelovige
christenen is mariaal. Niet uit devotie, maar in wezen. De hele Kerk
als bruid van Christus ontvangt alle zegen en genade. Zoals Maria
volmaakt gelovig haar ja-woord, haar toewijding uitsprak, zo is ook
de hele geloofsgemeenschap geroepen om dezelfde volmaakte
heiligheid waar te maken. Maria is aldus prototype van de hele
Kerk: volmaakt begenadigd, volmaakt in liefde, volmaakt in gelovige
toewijding, volmaakt heilig. Dat geheim van Maria is ook ons
geheim, haar intimiteit met Christus mag ook de onze zijn.
Eensgezindheid. Dat vloeit voort uit het gebed en de plaats van
Maria. Wie bidt, doet dat nooit alleen. We bidden tot Onze Vader
en dat verbroedert ons in ons
diepste wezen. Onze noden zijn
onderdeel van een gemeenschappelijke nood, en onze zorgen
zijn die van elkaar. Gebed brengt
mensen tot elkaar, want in het
gebed komt de liefde van de Vader in
ons hart aanwezig en gaat daar
branden, om net als in Christus uit te
stromen naar anderen. Gebed
schept liefde, want God zelf gaat aan
het werk. Bezinning op het Woord mei 2020

Missiebureau Roermond

online collectebus
Hier vindt u de site van het Missiebureau
Hier de online collectebus voor de vastenactie 2020
Hier vindt u de informatie over de vastenactie 2020

Eind vorig jaar vertrok pastoor Jos Boon uit de parochies Merselo,
Vredepeel en Ysselsteyn om kapelaan te worden te Maasbracht en
omgeving. Op voorhand en nadien zijn gesprekken gevoerd met de
kerkbesturen over zijn opvolging. Per 1 mei wil het bisdom deken
Ed Smeets en pastoor Theo Miedema, met in hun kielzog kapelaan
Marthoma Alexander, naast hun andere taken, benoemen voor de
drie parochies.
Er wordt daarmee niet gekozen voor één nieuwe pastoor, maar
voor een samenwerkingsverband, hetgeen op inmiddels meerdere
plaatsen in het bisdom gerealiseerd is. De zorg voor de parochies
en de clusters komt dan niet op één priester neer, maar wordt in
gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. In een dergelijke
constructie draagt één de eindverantwoordelijkheid, maar zijn de
taken verder onderling verdeeld en kan men met
vanzelfsprekendheid elkaar vervangen. Dat maakt zowel de priester
als de parochie minder kwetsbaar: veelal is het zo dat als een
pastoor ziek wordt of wegvalt er minstens voor een bepaalde
periode niemand is die hem voor vast kan vervangen. Nu kan een
dergelijke situatie in teamverband opgevangen worden. Daarnaast
kunnen onderling taken naar vermogen of bevinding beter verdeeld
worden.
Dat betekent dat pastoor Miedema veelal het pastorale gezicht en
aanspreekpunt is voor de genoemde dorpen (plus de parochies
Leunen, Veulen en Heide), terwijl de deken dat is voor Venray en
Smakt. Kapelaan Marthoma ondersteunt beiden. Bestuurlijk zal de
deken eerste aanspreekpunt zijn. De constructie nodigt ook uit tot
verdere samenwerking tussen kerken en parochies onderling en
waar nodig en gewenst tot bundeling van krachten in de toekomst,
waarbij voor de duidelijkheid gesteld dient te worden dat alle
parochies hun zelfstandigheid behouden. Het is aan de
afzonderlijke kerkbesturen om zelf aan te geven wanneer een
intensievere samenwerkingsvorm aan de orde is. Er is inmiddels
een evenwichtige verdeelsleutel opgesteld om kosten en
honorering onderling te regelen.
In voorgestelde constructie kunnen deken, pastoor en kapelaan,
alsook de kerkbesturen en het bisdom zich goed vinden. De
benoeming zal per 1 mei ingaan. Daar de te benoemen priesters
goed bekend zijn in de regio en inmiddels al geruime tijd vervangen
zal er geen officiële installatieplechtigheid plaatsvinden. Vooralsnog
is het vanwege de coronacrisis afwachten wanneer de reguliere
weekendvieringen pas weer doorgang kunnen vinden.
Het hoort eigenlijk dat de parochianen in de kerk als eerste horen
van een benoeming, maar in de uitzonderlijke situatie van dit
moment zonder zondagsvieringen is gekozen voor publicatie in de
lokale media.
Samen met de kerkbesturen zal gekeken worden welke concrete
invulling er aan het pastoraat gegeven zal worden. Met deze
benoeming is de pastorale zorg voor de parochies van de Grote
Kerk en de Paterskerk Venray, Smakt, Leunen, Veulen en Heide, en
Vredepeel, Merselo en Ysselsteyn hopelijk voor de komende jaren
weer ingevuld.

Draag bij aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed Sponsor

een oude of nieuwe traptrede, bordes of een van de
windrichtingen van de torenomloop
Op dit moment wordt stilaan de laatste hand gelegd aan de
werkzaamheden in de kerk. Het glas in lood aan de Marktzijde is
gerestaureerd, dakkapellen zijn geconserveerd en de nodige andere kleine
klussen zijn inmiddels aangepakt. Van binnen volgt er nu nog een grote
poetsbeurt en dan straalt de kerk weer.
De werkzaamheden in de toren gaan voorlopig nog even door.
Een dergelijke klus is enkel mogelijk met behulp van subsidies. Maar voor
de parochie zelf blijft er nog heel wat over dat uit eigen middelen betaald
moet worden. Daarom dat we ‘Rondje kerk’ graag bij u aanbevelen!

Volg het op Facebook
(Sint-Petrus' Bandenkerk Venray)
‘Er is flink gewerkt en dat heeft veel
gekost en vuil gemaakt. Maar stilaan
verschijnen de eerste ramen van
achter de sombere afdekfolie en de
stoffige steiger, die stilaan afgebroken
wordt om ons weer alle plaats en
ruimte te geven.
Fris, helder, mooi en vriendelijk licht
straalt door de mooi gerestaureerde
ramen door alles heen.
Alsof een nieuwe dag ontluikt
en de zon – verwijzend naar Jezus’
verrijzenis – onze monumentale
Grote Kerk en ons allen wekt
tot nieuw leven.’

Bidden om roepingen – mei 2020
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 Roermond

Links
Bisdom Roermond
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
Gebouw en cultuurschatten Grote Kerk
Stichting Carillon Venray
Zangers van Sint Frans
Dekenaat Venray

Geloofwaardig …
Blijheid om de bevrijding
In de Paasnacht, waarin we vieren dat Jezus door de dood naar
het leven overging, wordt ieder jaar ook het verhaal van de
doortocht door de Rode Zee gelezen: God bevrijdt zijn volk uit de
hand van het onderdrukkend Egyptische regime. Het Joodse volk
krijgt de vrijheid, zoals ook wij 75 jaar geleden de vrijheid kregen.
Juist deze dagen zouden we dat stemmig herdenken en groots
vieren. Met grote blijdschap ging het joodse volk die vrijheid
tegemoet. Maar de tijd na de bevrijding van het volk liep anders
dan verwacht. Er was geen sprake van stante pede binnengaan in
het aards paradijs. De herwonnen vrijheid was geen binnengaan in
luilekkerland: er volgde een tocht van veertig jaar door de
woestijn. En de overwinningsroes van het joodse volk bleef dan
ook niet. Het was ons plan om driekwart eeuw vrijheid uitbundig
te gaan vieren. Zeker hier in het zuiden is dat afgelopen maanden
van plaats tot plaats, van Mesch tot Mook, al passend herdacht
en gevierd, maar de viering van het nationale moment van
bevrijding, op 4 en 5 mei, die groots gepland was, zal heel sober
worden. Anders dan we verwachtten. In het jaar waarin we vieren
dat we 75 jaar leven in vrijheid, merkten we ineens dat die vrijheid
opnieuw onder druk komt te staan. Deze keer is het geen
legermacht van buitenaf die onze vrijheid beperkt, maar een
besmettelijk virus dat op bedreigende wijze in ons innerlijk
huishoudt. Wij hebben de veertigdagentijd, de woestijntijd die
ook Jezus beleefde, achter ons en hebben moeten merken dat –
totaal onverwacht – ook wij in een in wereld terecht zijn gekomen
die trekken vertoont van de woestijn. Joden worden op hun tocht
bedreigd door honger en dorst; in hun eerste levensbehoeften.
Wij worden bedreigd in onze lichamelijke gezondheid, Zeker voor
mensen die alleen thuis zitten, zijn de lege woestijndagen
tastbaar. Zoals het Joodse volk geen idee had hoelang hun tocht
nog zou duren, weten ook wij niet hoelang de tijd nog duurt voor
we elkaar weer op een normale manier kunnen ontmoeten.
Uiteraard is te hopen dat deze situatie gauw voorbijgaat, maar als
het maar lang genoeg duurt, zullen alle zwakheden van het joodse
volk die bij hun tocht door de woestijn naar boven kwamen, ook in
onze wereld te zien zijn. Allerlei menselijke karaktertrekken
blijven in alle tijden hetzelfde. Een voorbeeld van wat we al zagen:
op enig moment is het joodse volk bang niet genoeg te hebben en
gaat het manna hamsteren. Ook wij waren bang niet genoeg voor
onszelf te hebben en gingen hamsteren. We zijn zoals het joodse
volk onderweg, zonder exact te weten wat de toekomst brengt
voor ieder van ons afzonderlijk en ook weten we niet wat de
maatregelen voor ons gezamenlijk welzijn nog zullen gaan
betekenen. Het volk dat uit Egypte wordt bevrijd, heeft nog een
lange tocht voor de boeg en ook wij zijn er nog niet. We leven in
woestijndagen, maar houden het beloofde land voor ogen. De
Goede Week was de lijdensweek, de week die naar de dood

voerde. De dood, waar we doorheen gaan.
En we staken een palmtak achter het kruis:
teken dat ook wij – net als Jezus – door
verdriet en ontbering heen en uiteindelijk
door de dood heen, het eeuwig leven
tegemoet gaan. Pasen laat ons ook zien
hoe door de dood heen God ons nabij
blijft. Hij komt zijn woord na. De woestijn
is niet het laatste, maar uiteindelijk is er
het beloofde land. Het graf van Christus is
niet het laatste, want dat is uiteindelijk
leeg. Het laatste is de Verrijzenis, is eeuwig
leven. We leven nu al in zijn vrijheid en zijn op weg naar de
bevrijding die eeuwig duurt. Als christenen mogen we bovenal
blijdschap putten uit het geloof in die bevrijding.
+ Harrie Smeets, bisschop

Wat is geestelijke communie?
Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen
eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen
volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n ‘digitale
mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent
dat duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie
hebben gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke
communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk? De geestelijke
communie is het verlangen van gelovigen om de communie te
ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo
zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de
communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis op
televisie of internet zo intens mee te beleven, dat het net is alsof
je er echt bij bent en toch ter communie gaat. Bij het ontvangen
van de geestelijke communie kan gebeden worden: Mijn Jezus, ik
geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik
bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik
kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op
geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen
waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U
gescheiden worden.

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..

