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We mogen weer…!  
 
Het is met dankbaarheid en vreugde dat we op de vooravond van 
de Hemelvaart van de Heer bericht ontvangen hebben dat we als 
kerken per 1 juni (Tweede Pinksterdag) weer publiekelijk de 
eredienst mogen vieren. Meeliftend met de landelijke 
versoepelingen, nu het zich laat aanzien dat het coronavirus meer 
beheersbaar is geworden, hebben ook de bisschoppen in overleg 
met de overheid weer ruimte kunnen bieden om samen te vieren.  
 
Doch… er gelden strikte beperkingen waar we ons als kerk ook 
consequent aan willen houden: 
 
- maximaal 30 personen per dienst (voor de zondagen zal er een 
tweede extra Mis gevierd worden in de middaguren in zowel de 
Paterskerk als de Grote Kerk, 
 

- er staan toezichthouders aan de kerkdeur die u plaatsen 
aanwijzen en de deur sluiten als er 30 binnen zijn, 
 

- zij vragen of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft, 
 

- de anderhalve-meter-bepalingen gelden ook in de kerk en worden 
consequent volgehouden, 
 

- er komen looproutes, 
 

- bij de deur is er gelegenheid tot reiniging van de handen,  
 

- de Communie wordt enkel op de hand ontvangen (géén 
tongcommunie), 
 

- in plaats van de gebruikelijke collecte vindt u een collectebus of 
mandje bij de deur, 
 

- aanraking onder elkaar wordt voorkomen, 
 

- er mag enkel voorzang en er wordt niet meegezongen door 
gelovigen tijdens de viering (dus geen gezangen door koren en 
volkszang tijdens de viering), 
 

- de wijwaterbakjes blijven leeg, 
 

- bij een uitvaart (ook niet met meer dan 30 aanwezigen) is geen 
condoleanceboek aanwezig. 
 

Brief van onze bisschop, mgr. H. Smeets: 
 

Pinksteren brengt geopende deuren 
Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen 
wagenwijd open, om de wereld in te gaan en de blijde boodschap 
te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van de 
onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen 
Eucharistie te kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn: 
voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven troef. Het is niet anders. 
 

 
 
Overvallen door de mogelijke gevaren en gevolgen van het 
coronavirus heeft de overheid forse maatregelen moeten treffen. 
En ook de kerk ontkwam daar niet aan. Zodoende zijn we vanaf 
halfvasten tot nu toe niet in de gelegenheid geweest om samen 
eucharistie te vieren. Zelfs niet met Pasen. 
 
Dat dit een groot offer was voor ons allen, is wel duidelijk. Er 
kwamen ook terechte vragen: ‘Waarom zijn de bisschoppen 
strenger dan de regering?’ en  ‘Wanneer kunnen we weer gewoon 
naar de mis toe ? 
 

http://www.grotekerkvenray.nl/
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Zonder alle vragen te kunnen beantwoorden binnen het bestek van 
deze brief, is het goed om het volgende te weten: op het moment 
dat de crisis om ingrijpende maatregelen vroeg, werden allerlei 
publieke bijeenkomsten verboden. Wellicht herinnert u zich nog 
dat alle restaurants en cafés in minder dan een uur tijd op slot 
werden gedraaid. Onze kerk en ook andere religieuze organisaties 
kreeg in die dagen weliswaar de toestemming om tot een 
maximum van 30 mensen bij elkaar te komen, maar van 
regeringswege is uitdrukkelijk gevraagd om hier zeer voorzichtig 
mee om te gaan. De gevaren van het virus waren reëel en over de 
verspreiding ervan was nog niet veel bekend. Het was dan ook 
zeker niet denkbeeldig dat een uitbraak van het virus tot een 
kerkdienst te herleiden zou zijn. Omwille van de volksgezondheid is 
toen besloten tot 1 juni in het geheel geen missen met kerkgangers 
te houden, behalve uitvaarten en huwelijken. Die laatste zijn 
doorgaans ook uitgesteld.  
 

Met heel wat parochiepriesters heb ik de afgelopen weken gebeld. 
Soms waren er parochies waaraan het virus voorbij leek te gaan, 
maar andere werden zwaar getroffen. Er waren priesters die – al of 
niet  goed ingepakt - mensen in het ziekenhuis gingen bedienen, 
maar ook pastoors die zelf het virus te pakken hadden; 
verpleeghuizen met abnormaal hoge sterftecijfers; priesters die 
trouwe vrijwilligers ten grave moesten dragen, en ook parochianen 
die hun pastoor door deze ziekte verloren. Omwille van de 
volksgezondheid konden wij niet anders doen dan uiterste 
voorzichtigheid te betrachten en deze draconische maatregelen 
door te voeren.  
 

De eerste weken was er veel begrip voor deze maatregelen. Veel 
parochies werden heel creatief in het onderhouden van contacten 
met hun parochianen. Dank voor al die moeite en oprechte zorg. 
Maar de laatste paar weken werd steeds duidelijker dat daarnaast 
eucharistische honger ontstond. Waar ik ook kwam of bij welk 
telefonisch contact ook: bij leken, diakens of priesters, in het zuiden 
of het noorden, steevast was de vraag: ‘Wanneer beginnen we 
weer? Komt er nog nieuws van de bisschoppenconferentie? Als de 
kapper en de nagelstudio weer open zijn, waarom wij dan niet?’ En 
ook al was er geen antwoord paraat: eigenlijk was ik wel blij met de 
vraag. Want die vraag was een goed teken; een teken dat de kerk 
van Christus in ons leeft. Online-kijken naar de mis is aardig, maar 
we willen uiteindelijk echt samenkomen om ons geloof te kunnen 
vieren, om het Lichaam van Christus te kunnen ontvangen en om 
binnen de gemeenschap deel van zijn Lichaam te zijn.  
 

Goed nieuws dan: zoals u weet, versoepelt de regering de 
maatschappelijke maatregelen aanzienlijk per 1 juni en het oude 
besluit dat bij eucharistievieringen geen gelovigen aanwezig mogen 
zijn, loopt ook tot 1 juni. In de afgelopen weken hebben de 
bisschoppen met elkaar overlegd hoe in onze kerk de vieringen 
weer kunnen worden hernomen, met inachtneming van de 
gezondheidsbepalingen van de regering. 
 

Eén juni is Tweede Pinksterdag: laten we blij zijn dat wij die dag nog 
steeds als zondag kunnen vieren. Laat het - net als voor de 
apostelen - een nieuw begin voor ons zijn.  
 

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer 
houdt Gij bij ons uw intocht Heer 
vervul het hart dat u verbeidt 
met hemelse barmhartigheid 
 
Hemelvaart 2020, 
+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond 

 

 
 

Gezongen Rozenkrans op 24 maart  

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. 
 

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  
en nog tot Pinksteren 
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. 

 

’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! 

 

Omroep Venray 
blijft in ieder geval tot  
1 juli 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 

https://grotekerkvenray.nl/gezongen-rozenkrans/
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https://www.peelenmaasvenray.nl/
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https://www.omroepvenray.nl/


 
Draag bij aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed   
Sponsor een oude of nieuwe traptrede, bordes of een van de         
windrichtingen van de torenomloop 

 

Binnen in de kerk komt het einde in zicht van de werkzaamheden!  
Nog één raam, het bijzondere raam van Max Weiss boven het 
noordportaal, en dan een grote, hele grote poetsbeurt…  
De toren laat nog even zich wachten, dat zal pas juli worden.  
De dakkapellen aan de Noordzijde stralen weer,  
aan de zuidzijde wordt nog hard doorgewerkt. 
 

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)  
 

Max Weiss, een uit Duitsland  
gevluchte joodse kunstenaar/glazenier,  
vervaardigde zijn raam in 1940. Tijdens  
de oorlog zat Weiss ondergedoken bij  
deken Berden. Bij gevaar hield hij zich  
verborgen in de nabijgelegen  
Lourdesgrot. Later nam Weiss het  
atelier van Joep Nicolas in Roermond  
over. Tijdens de oorlog is het  
kunstwerk door granaatinslagen en de  
torenexplosie van oktober 1944  
enigszins beschadigd. Desondanks kon  
dit unieke werk toch worden gered en  
gerestaureerd. Nu is het venster  
wederom toe aan onderhoud! 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Bidden om roepingen – juni 2020 
 

Goede Jezus, Gij, liefde tot het uiterste. 

Gij hebt uw hart geopend opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam. 

Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen en uw genade aanbieden 

en al lovend het kwaad overwinnen. Tot het uiterste mag ik ten dienste staan, 

waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen. 

Goede Jezus, Gij, liefde tot het uiterste. 

In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam. 

Dat om een mensenhart te winnen ik moet beminnen. 

Liefde tot het uiterste. 

Dom Bernardus Peeters OCSO, abt Trappistenabdij Koningshoeven 

 

 
 

Priesterwijding Paweł Żelazny 
 

De priesterwijding van diaken Paweł Żelazny op zaterdag 6 juni gaat door, maar in 

besloten kring. Het is de bedoeling dat de viering via internet gestreamd wordt. Paweł 

Żelazny komt oorspronkelijk uit Polen. Sinds zijn diakenwijding is kapelaan Żelazny 

verbonden aan het parochiecluster Maastricht-Oost. Afgelopen oktober heeft hij de 

diakenwijding ontvangen. Op 6 juni wordt hij door bisschop Harrie Smeets in een 

aangepaste viering tot priester gewijd.  



Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

Geloofwaardig … 
Pinksternoveen 
Bisdom Breda 
 
U vindt het boekje hier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe  
vind  
je  
God?       Hier… 

 
 

De waarde van de 

geestelijke communie 
Door pastoor Jeroen Smith in Willibrordmagazine 2020-2 
 

Ineens klonk dat woord weer: “De bisschoppen wijzen op de 
mogelijkheid van de geestelijke Communie. Door het verlangen 
om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze 
‘geestelijke Communie’ zijn genade.” 
 

Wanneer de geestelijke Communie? De heilige Communie is 
natuurlijk de sacramentele Communie ontvangen, Jezus’ Lichaam 
en Bloed, Hemzelf. De Eucharistie is het “Sacrament der 
Sacramenten”. In de andere zes Sacramenten geeft de Heer een 
speciale genade, in de Eucharistie geeft Hij Zichzelf. Maar er 
kunnen omstandigheden zijn dat wij de heilige Communie niet 
kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld door ziekte of doordat we ons 
bewust zijn van een zeer zware zonde en eerst willen gaan 
biechten. Of wanneer een catechumeen zich voorbereidt en wel in 
de Mis aanwezig is, maar nog niet ter Communie kan gaan …. Of - 
en daarover ging het bericht van de bisschoppen van 13 maart - 
als er zeer speciale  omstandigheden zijn. Dan is er deze kostbare 
mogelijkheid van de geestelijke Communie. 

Wat is de geestelijke Communie? Wanneer iemand de 
sacramentele Communie zou willen ontvangen, maar dat nu niet 
mogelijk is, kan diegene door een kort gebed aan Jezus vragen in 
zijn of haar hart te komen. ‘Communio’ betekent verbondenheid, 
vereniging en de geestelijke Communie kan dan ook ‘ontvangen’ 
worden als een diepe verbondenheid met de Heer, een vereniging 
met Hem. Hoe kan ik de geestelijke Communie ontvangen? Er 
bestaan vaste gebeden voor de geestelijke Communie. Maar men 
kan ook met eigen woorden bidden. Bijvoorbeeld: “Jezus, ik kan U 
niet in de Eucharistie ontvangen, maar kom met uw liefde en 
genade nu in mijn hart.” Na de geestelijke Communie nemen we 
tijd om, zoals na de sacramentele Communie, te bidden tot de 
Heer die geestelijk in ons hart is gekomen. En Jezus schenkt dan 
de genade die we nodig hebben. In deze zin bestaan er géén 
communie-loze zondagen, ook al kunnen we op de Dag des Heren 
om welke geldige reden dan ook de Eucharistie niet ontvangen. 
Het is natuurlijk geen ‘alternatief’ wanneer ik ‘geen zin’ heb om 
naar de kerk te gaan. 
 

De sacramentele en geestelijke Communie Hierboven is vooral de 
nadruk gelegd op de geestelijke Communie wanneer de 
sacramentele Communie niet mogelijk is. Maar heiligen als Teresa 
van Avila, Franciscus van Sales, Alphonsus Liguori, benadrukken 
hoe mooi het is om door de dag heen, door de week heen vaak de 
geestelijke Communie te ‘doen’. Zo kan de sacramentele 
Communie ‘doorwerken’. Onvoorziene omstandigheden die een 
wereld en in zekere zin ook ons liturgisch kerkelijk leven stilleggen, 
kunnen helpen om oude schatten uit de Traditie naar boven te 
halen. Want de Heer wil immers in alle omstandigheden bij ons 
zijn. 
 

Boerkagebod… 
Geen handen schudden, afstand houden, je gezicht bedekken… 
tijdje geleden was er heel wat te doen om de boerka’s, maar in 
deze coronatijd blijkt de Islam onze tijd flink vooruit te zijn… 
 

 

Kruisen en kapellen online opzoeken 
Zie hier. 
 

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.. 
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