
Nieuwsbrief (8) 

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 b.g.g.   0478-550740                mail  

   Voor een donatie Grote Kerk, klik hier                                                              Voor een donatie aan de Paterskerk, klik hier 

 
 

De laatste weken is het opnieuw druk in de kerk. Vanaf 1 juli was 
het weer algemeen toegestaan de kerkdiensten te bezoeken. Het 
was even spannend of de meeste mensen de weg naar de kerk 
weer wisten te vinden, maar na drie weken bleek dat inderdaad het 
geval. Godzijdank! Een enkeling vertrouwt zich nog niet helemaal. 
Daarvoor hebben we natuurlijk alle begrip. Maar wees dan welkom 
op weekdagen, wanneer de grote kerken zeer ruim plaats bieden!  
Toch… we merken dat mensen nog aarzelend zijn. Tegen allen 
willen we zeggen: ‘Kom!’ Het is veilig en verantwoord en hoe mooi 
is het dat we weer samen mogen vieren!  
Thans en voorlopig geldende beperkingen: 
Maximaal 125 personen per dienst. Er staan toezichthouders aan 
de kerkdeur. Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten bent u 
niet welkom. De anderhalve-meter-bepalingen gelden ook in de 
kerk en worden consequent volgehouden. Er zijn 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 collectemandje bij de deur. 
Aanraking onder elkaar wordt voorkomen. Zang door voorzanger.  

 
 

’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 voorlopig 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. 
 

 

Tentoonstelling Meester Arnt 
van Kalkar (1460- 1484 ) te Keulen t/m 20 september 
 

Vorige keer berichtten we u over de tentoonstelling te Keulen over het 
werk van deze 15e eeuwse beeldensnijder, van wie we vele beelden in de 
Grote kerk van Venray bewaren. De tentoonstelling is een ritje naar Keulen 
meer dan de moeite waard. Zeer mooi van opzet en overigens ‘veilig’ mede 
omdat het er niet al te druk is!  
Hier vindt u het museum. Hier vindt u de Stichting Beeldenschat Venray. 
 

 

 
Bijbelavonden opnieuw van start 

Corona maakte dat we 
halverwege het jaar zijn moeten 

stoppen. Maar we pakken de 
draad weer op! Er zijn 

Bijbelavonden (van Kaft tot Kaft) 
gepland op 25 augustus, 29 september, 13 oktober, 10 
november en 22 december. De locatie is de Paterskerk 

(pastorie) geworden. Tijdstip blijft 20 uur. Men is welkom, 
ook als men eerder niet deel heeft genomen! 

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/
https://www.omroepvenray.nl/
https://museum-schnuetgen.de/Arnt-the-sculptor-of-images
http://petrusbandenkerkvenray.nl/


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

 

We zijn qua sponsoring goed op weg, maar we moeten ook nog een heel 
stuk! Na de bouwvakvakantie worden de laatste karweien in de kerk 
aangepakt, zoals m.n. het schilderen van de zuidgevel. Nodig nadat het 
stucwerk danig is aangepakt. De werkzaamheden in de toren moeten 
eveneens nog tot een goed einde worden gebracht. Na de bouwvak gaan 
we verder waar we gebleven zijn. De attente lezer zal opmerken dat het er 
alles van weg heeft dat de einddatum steeds opschuift. Dat klopt. Zo gaat 
het niet zelden in de bouw en zeker hebben ook de coronabeperkingen 
voor vertraging gezorgd. Maar we komen er wel! Een oprecht excuus voor 
de rommel in de kerk - nog steeds - is misschien wel op zijn plaats. Als het 
één uitloopt, loopt de rest helaas ook achterstand op. Veel dank in ieder 
geval aan onze vrijwilligers die zoveel mogelijk ondersteunen! 
 

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)  
 

 
 

 
 

Bidden om roepingen – augustus 2020 
 

In de stilte 
die mij aanraakt 
hoor ik uw stem 
ik open mij en luister 
voel uw kracht 
als Grond van mijn bestaan gedragen 
 

ik durf op te staan 
te gaan naar waar uw stem mij brengt 
bij mensen verloren in de chaos van het leven 
wees bij hen vanuit uw kracht 
en zij staan op 
en gaan uw weg 
 

ik bid geef anderen met mij 
eenzelfde kracht er te zijn 
voor de ander  
verloren in de chaos van het leven 
opdat uw rijk van liefde 
groeit in ons en om ons heen 
een wereld van Liefde, Adem, Licht 
 

Zr. Ancilla Martens, Overste Franciscanessen Etten-Leur 

Je moet het maar weten  
Waarom we kruidenboeketten zegenen met Maria Tenhemelopneming? 

Op 15 augustus viert de Kerk 
Maria Tenhemelopneming. 
Hiermee wordt herdacht dat 
Maria na haar dood met ziel en 
lichaam door God in de hemel is 
opgenomen. Maria 
Tenhemelopneming is het 
belangrijkste Mariafeest van het 
jaar. In Limburg is het een goed 
gebruik om op dit feest boeketten 
van veldkruiden te zegenen: de 
'kruudwis'. Waarom? Dit gebeurt 
met Maria Tenhemelopneming, 
omdat het een heel oud gebruik is 

om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de 
plantenwereld en om in haar een bloem te zien, die de gezegende vrucht 
Jezus voortbracht. Denk maar aan de namen als ‘Bloem van de Carmel of 
‘Mystieke Roos’. Augustus is ook de maand waarin veel van deze kruiden 
bloeien. Het boeket van de ‘Kroedwusj’ hoort samengesteld te zijn uit 
zeven verschillende kruiden, bloemen en korenaren: twee graansoorten 
(tarwe en rogge), twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad 
en boerenwormkruid) en twee kruiden die het onweer kunnen weren 
(alsem of bijvoet en koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid 
genoemd). In sommige plaatsen bestaat het gebruik om wilgenroosjes en 
huislook in het boeket op te nemen. Het zevende kruid is het 
walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven blaadjes. Beweerd wordt dat 
de bliksem nooit in een notenboom inslaat. De traditie wil dat deze zeven 
kruiden achterbleven in het graf van Maria. Dat het om zeven kruiden gaat, 
heeft ook een betekenis. Zeven is in de kerkgeschiedenis het getal van de 
volheid. Het gezegende kruidenboeket beschermt volgens de traditie tegen 
allerlei soorten onheil, zoals blikseminslag. De boeketten werden vroeger 
samengebonden met een lint van zeven el lang (een el is ongeveer 68 
centimeter) en opgehangen boven huis- en staldeuren. Bij onheil werden 
er een paar takjes van in de het haardvuur geworpen. 

 

Oudercatechese 

Net als vorig schooljaar is er ook 2020-
2021 gelegenheid voor ouders van 
communicanten en vormelingen om met 
hun kinderen mee te groeien naar de dag 
van hun Communie of Vormsel. In de 
maandelijkse oudercatechese-avond zijn 
ouders welkom om te horen wat ook in de 
catecheselessen aan de kinderen is verteld en hoe ze het beleefd hebben. 
Kapelaan Marthoma verzorgt de ouderavonden van de EH Communie (8 
oktober, 4 november en 10 december), deken Smeets die van het Vormsel 
(5 oktober, 5 november en 9 december). Meteen na de zomervakantie 
vinden de ouderavonden plaats ter 
voorbereiding op Communie en Vormsel. 
Via de scholen zijn de betreffende ouders 
daartoe uitgenodigd. 

 

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. De geplande 
doopvoorbereidingsavonden zijn 1 
september, 3 november en 8 december. 

 
 

                                                                Misschien hebt u het gelezen,   
                                                           misschien ook niet. Dat laatste is te  

                                                                hopen… In ieder geval iets voor de 
rubriek  ‘Wij zijn de weg kwijt…’. 

 

https://www.facebook.com/grotekerkvenray/
https://grotekerkvenray.nl/activiteiten/doopvoorbereiding-2/


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

Geloofwaardig … 
Paulus bezingt de liefde. Hij beschrijft de kracht, de schoonheid en 
de duurzaamheid van de liefde. Het is een tekst, die bruidsparen 
vaak voor hun huwelijksmis uitkiezen. De mooie hymne over de 
liefde is echter niet alleen bestemd voor de oren van de man en 
vrouw, die elkaar huwelijkstrouw beloven. De weg van de liefde 
die Paulus beschrijft, is een weg die iedere mens mag 
bewandelen.    
De boodschap van de apostel is duidelijk: niet kennis, talent, 
vaardigheden, welsprekendheid, dapperheid of materiële rijkdom 
geven voldoening aan het leven. Het is de liefde, die het echte 
geluk en de ware vreugde in het leven brengt. De liefde 
vervolmaakt ons leven. Liefde verrijkt onze onderlinge relaties. 
Familiebanden en vriendschappen zijn pas echt tijdsbestendig, 
wanneer de liefde een rol speelt in deze verhoudingen. De liefde 
tussen gehuwden, tussen ouders en kinderen, tussen broers en 
zussen en tussen vrienden zorgt ervoor, dat men iets van elkaar 
kan verdragen, elkaar accepteert zoals men is, elkaar vergeeft als 
er fouten gemaakt worden, elkaar steunt als er verdriet is, elkaar 
helpt als er nood is, met elkaar het glas heft als er gevierd mag 
worden. De liefde geeft kleur aan relaties en vriendschappen. 
Wie werkelijk met Paulus inziet hoe mooi en sterk de liefde is, 
begrijpt waarom de apostel in het tweede deel van de lezing over 
God begint te spreken. Uiteindelijk leren we God niet kennen door 
gebedsformules op te lepelen of onze huiskamer vol te hangen 
met religieuze afbeeldingen. Het is de liefde die ons met God 
verbindt. De liefde die zich met name uit in persoonlijk gebed. In 
de stilte kunnen we alles aan God toevertrouwen wat er leeft in 
ons hart. Zoals geliefden veel met elkaar delen en bespreken, zo 
mogen we eenzelfde diepe verbondenheid met God 
onderhouden. We zijn uitgenodigd met God te spreken in het 
gebed, heel persoonlijk van hart tot hart. De liefde tot God mogen 
we tevens voeden in het vieren van de Sacramenten. De 
Eucharistie geeft ons telkens weer de unieke mogelijkheid om 
hemelse kracht en liefde te ontvangen in de heilige Communie. 
Het Sacrament van Boete en Verzoening geeft ons het voorrecht 
om steeds weer onze relatie met God te zuiveren en de 
liefdesrelatie met Hem te vernieuwen. 
Wie zo in liefde met God verbonden leeft, gaat ook steeds meer 
God ‘zien’. Zo’n man of vrouw ervaart van tijd tot tijd Gods 
nabijheid op belangrijke momenten in het leven. Ogenblikken 
waarop we een ‘liefdesinjectie’ van God krijgen, een extra 
steuntje in de rug als het even moeilijk is. Het zien van deze 
tekenen van Gods aanwezigheid in ons leven is een voorproefje op 
wat komen gaat. Nu zien we God nog onduidelijk en wazig, zegt 
Paulus. Maar uiteindelijk zien we God in de hemel van aangezicht 
tot aangezicht.  
Zeker tijdens de coronapandemie hebben we ervaren hoe mooi 
het is om familie, vrienden en collega’s ‘live’ te kunnen zien, van 
aangezicht tot aangezicht. Met onze dierbaren spreken en hen 
zien via een beeldscherm is een goede noodoplossing wanneer 

persoonlijk contact vermeden moet worden. Maar als dan het 
moment daar is dat we elkaar weer echt in de ogen kunnen kijken, 
zonder tussenkomst van een internetverbinding, dan brengt dat 
een diepe vreugde met zich mee. Deze innerlijke vreugde wordt 
ons vandaag in het vooruitzicht gesteld. De God met wie we ons 
nu al in liefde mogen verbinden in gebed, Bijbellezing en in het 
ontvangen van de Sacramenten, mogen we ooit zien, levensecht, 
een eeuwigheid lang.     Uit: Bezinning op het Woord, bisdom Roermond 

 

Bezinning op het Woord 
…is een uitgave van het Bisdom 
Roermond, bedoeld voor allen die zich 
willen verdiepen in de liturgie van de 
eucharistie. Bezinning op het Woord 
biedt een inleiding, een korte 
bezinning en verwijzingen naar de 
teksten van de dagelijkse liturgie.  
 
Het blad verschijnt elke maand als 

handzame brochure. Kosten abonnement € 21,50. Mail hier. 

 
De mensheid kan God niet meer 

doorgronden dan het verstand toelaat 
Ze bestaan nog steeds: religieuze leiders die een pandemie 

als straf van God willen opvatten. Zij denken dat God iets  
                            voorheeft met het laten voortwoekeren van  
                                            een dodelijk virus. Om het maar bij  
                                                geestelijken in mijn eigen kerk te  
                                        houden: onlangs stelde aartsbisschop  
                                    Carlo Maria Viganò, voormalig pauselijk  
                                  nuntius in de Verenigde Staten, het virus  
                               COVID-19 voor als gevolg van de toorn van  
                          God over de bandeloosheid en perversiteiten 
van de mens, waarvan abortus de eerste is en het niet eren 
van de zondag de laatste is die hij noemt. Aan het uitbreken 
van de pandemie verbindt hij rechtstreeks de conclusie dat 
de paus en alle bisschoppen zich onmiddellijk en absoluut 
moeten bekeren en weer in hun eigen gezag moeten gaan 
geloven. 
Het zijn hoogst merkwaardige uitlatingen: alsof 
bisschoppen collectief in een identiteitscrisis verkeren – 
behalve hij dan – en een virus van godswege, dat andere 
mensen dan bisschoppen treft, hen moet helpen hun crisis 
te overwinnen. Wie gelooft er nu in een god die het 
allemaal zo aanpakt om zijn dienaren tot de orde te 
roepen? Haast gek genoeg heeft de bisschop dan wel gelijk 
als hij suggereert dat inachtneming van de zondagsrust de 
uitbraak van een virus kan tegenwerken, vooropgesteld dat 

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/
mailto:abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl


deze rust met thuisblijven gelijkgesteld wordt. Maar dan 
ziet hij toch het oorzakelijk verband van de vermindering 
van de pandemie verkeerd: die is dan toch echt aan onze 
wijsheid te danken en niet aan een god die de strafmaat 
vermindert omdat wij de zondag eren. 
 

 
 

Gelukkig bleef monseigneur Viganò onder de katholieke 
geestelijken haast de spreekwoordelijke uitzondering die de 
regel bevestigt. De eveneens katholieke bisschop Heiner 
Wilmer van het bisdom Hildesheim schroomde namens een 
grote groep protestante en katholieke geestelijken niet het 
idee van een straffende God die de mensheid de rekening 
presenteert voor wangedrag, als verschrikkelijk en ook als 
volkomen onchristelijk te omschrijven. Hij wreef hun die dit 
idee aanhangen, zelfs aan fundamentalistisch te zijn, omdat 
zij voorstellingen in de Schrift over het oordeel, die heel 
gelaagd zijn en vooreerst een mysterie trachten te 
verbeelden, te simplificeren. De bisschop voegde er 
bovendien nog aan toe dat de geest waarin de Schrift 
geschreven is, toch vooral Gods barmhartigheid wil 
benadrukken. Waarvan akte in, bijvoorbeeld de parabels 
van de verloren zoon, het verloren schaap en in talloze 
woorden en daden van Jezus. 
Het heeft er vaak veel van weg dat theologen en religieuze 
leiders aan God eigenschappen toekennen die menselijk, al 
te menselijk zijn. Kerkvaders in Oost en West als Johannes 
Chrysostomus en Augustinus zagen in dat dit heel gevaarlijk 
kon zijn voor de geloofsbeleving van hun medechristenen. 
Zij stelden dat als wij God als een oude, chagrijnige baas 
voorstellen, wij God eigenlijk belachelijk maken - al 
helemaal als die god ons wil laten voelen als wij niet willen 
horen. God is voor het ontoereikende menselijke verstand 
onkenbaar, zeggen beide kerkvaders. In het woord ‘God’ 
ligt vooral een moment van mysterie besloten. Ook al zijn 
er bepaalde voorstellingen in de Schrift waarin God zich 
toornig betoont, Paulus en vele schriftinterpretatoren na 
hem hebben zich gehaast te benadrukken dat de Schrift 
‘melk voor de kleintjes’ is. Daarmee wilden zij zeggen dat 
mensen nog maar in een heel pril stadium van hun 
ontwikkelingsgang zijn. Zoals baby’s, kunnen zij geen vaste 
kost verdragen; hun vermogen ‘God te vatten’ is nog niet 
goed ontwikkeld en aan dit prille stadium past God zich in 
de Schrift aan. En dit betekent dat zelfs in de woorden van 
de Schrift het wezen en de werkzaamheid van God per 
definitie onrecht worden aangedaan. Niets aan te doen: de 
mensheid hier in tijd en ruimte kan God nu eenmaal niet 
meer doorgronden dan het verstand toelaat. 
Wie dit voorbehoud niet bij ieder spreken over God in acht 
neemt bij het zoeken van verklaringen, bedrijft theologie op 
een wijze die grenst aan het ontwikkelen van een ideologie. 
Dat is niet best. Gelukkig de religieuze leider die zijn 
mensen niet in antwoorden, maar in vragen over God laat 
denken… ND 

Zie hier de website van de 
Vlaamse misdienaarswerving. 
 
Zie hier een online ‘Miscursus’ 
voor misdienaars… Echter, 
niet-misdienaars mogen ook 
kijken! 
 
Afbeelding: ‘Met hulp van 
mijn God spring ik over elke 
muur!’ Sieger Köder 

 
 

Kindercatechese 

Binnen onze parochie zijn we 
actief om kinderen op een 
eenvoudige manier in contact 
met God te brengen. Dit doen 
we met een maandelijkse 
bijeenkomst in het zaaltje 
onder de sacristie van de 
Grote Kerk. We vertellen een 
verhaal uit de Bijbel, 
knutselen en drinken gezellig 
wat en praten met de 
kinderen samen over het 
Kerkelijk Jaar. We hopen dat, 
al spelenderwijs, de kinderen 
contact hebben en houden 
met het geloof. Meer 
informatie en hoe u uw kind 
kunt aanmelden vindt u hier. 

 
 

De opstanding is geen happy end 

De opstanding is geen happy end, maar een uitnodiging en een 
bevel. We moeten en mogen niet capituleren voor het vuur van 
het lijden, ook als we dat nu nog niet kunnen blussen. We mogen 
ons tegenover het kwaad niet zo gedragen alsof dat het laatste 
woord heeft. We moeten niet bang zijn om in de liefde te wonen 
(1 Joh. 4,16), ook wanneer ze naar de maatstaven van de wereld 
verliest. Tomáš Halík 

 
 

Tijd heelt geen wonden 
Tijd heelt geen wonden. Tijd leert je leven met verdriet en 
wachten, zeer geduldig, tot je weer schoonheid ziet. En tot de 
tederste herinneringen zo diep vertakt zijn in je ziel dat ze die zere 
plekken kunnen overgroeien. Kris Gelaude 

 
 

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.. 

 
 

oRGEL 

Hook, Flight to Neverland, (John Williams) on organ door Theo 
Hess op het orgel Grote Kerk Venray. Kijk en luister hier. 

https://www.kerknet.be/vlaamse-misdienaarswerking/artikel-informatie/misdienaarswerking-vlaanderen
https://www.kerknet.be/vlaamse-misdienaarswerking/informatie-artikel/misdienaar-ben-je-klaar-videocursus
https://grotekerkvenray.nl/activiteiten/kindercatechese/
https://www.youtube.com/watch?v=Y9o4251brgQ&feature=youtu.be

