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’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! 

 

Een woord van dank in het kader van deze 35e Ziekenmiddag aan hen die 
lange jaren – sommigen vanaf het begin! – de organisatie mee hebben 
gedragen: Oda van Goch, André van Goch, Mary Schim van der Loeff, Ellie 
Jansbeken, Gerry Swachhoffer & Tiny Peeters. 
 

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. 

DE JAARLIJKSE ZIEKENMIDDAG IN 

SEPTEMBER BIJ ANNO ’54 KAN 

VANWEGE DE CORONACRISIS DIT 

JAAR GEEN DOORGANG VINDEN. IN 

PLAATS DAARVAN VERZORGT 

OMROEP VENRAY EEN UITZENDING 

VAN EEN SPECIAAL MARIA-LOF 

VANUIT DE GROTE KERK. 

   ed.smeets@hetnet.nl      

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/
mailto:ed.smeets@hetnet.nl


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! 

 

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

 

 

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

 
 

 
 

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. 

 

Bidden om roepingen – september 2020 
 

Aan het begin van het studiejaar 
Goede Vader, na een ontspannende vakantie 
pakken wij de draad weer op. 

 
Laat ons, in kracht van uw Geest, 
mensen zijn die aan onze roeping  
tot navolging van Christus gehoor geven. 

Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten 
en onze kandidaat-religieuzen. Zegen hen met uw wijsheid. 

Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie 
van onze geloofsgemeenschap mogen indrinken, 

en zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof. 
Vader, geef onze kandidaten uithoudingsvermogen. 
Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven 
de moed niet verliezen maar volharden. 

Heer God, wij bidden U dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien  
in verbondenheid met Jezus Christus, uw uitgestoken hand naar deze 

wereld, bron van licht voor alle mensen. 
Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen 
die uw licht doorgeven aan elkaar. 
Wij vragen het u in verbondenheid met Christus, 
de Emmanuel: God-met-ons. Amen. 
Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch 

 

Belofte & toekomst 

Als cultuurtheoloog neemt Erik Borgman de 
wereld ernstig. Die wereld is getekend door 
lijden en kwaad. Daar ligt een zwakte van het 
geloof. Hoe kan er een goede God bestaan als 
er zoveel miserie bestaat? Borgman gaat in zijn 
boek op zoek naar heil op de meest onmogelijke 
plaatsen, maar juist daar waar wanhoop 
regeert, kan Gods licht binnenbreken, kan God 
ons bestaan openbreken. Dat is de aard van de 
openbaring: God verrast altijd en opent nieuwe 
perspectieven waar het leven uitzichtloos leek. 
God is belofte en toekomst.  
Maar de sprong naar die positieve ervaring van 

God in het leven, is niet goedkoop. Eerst moeten we door de modder van 
het leven, geen Pasen zonder Goede Vrijdag, geen goedkope genade, geen 
goedkope barmhartigheid. De hoogleraar Publieke Theologie van de 
universiteit van Tilburg bekritiseert daarmee de neiging onder theologen 
afstand te nemen en te houden van de vernederde en vernederende 
aspecten van onze werkelijkheid. We moeten die onder ogen zien en ze 
doorleven. In Borgmans boek wordt de schreeuw van de lijdende mensen 
in de marge gehoord, maar tegelijk klinkt door die gebrokenheid heen 
Gods stem. Daar klinkt zijn belofte dat Hij alles nieuw zal maken. God heft 
het lijden niet op en wist het kwade niet uit, maar Hij komt ons nabij in de 
ellende en de godverlatenheid. Als God de Schepper is, kan het niet anders 
dan dat Hij op zijn schepping betrokken is. Het kan niet dat het Hem koud 
zou laten wat er met "zijn kind" gebeurt. Maar nogmaals: het kruis laat zich 
niet wegredeneren. Licht breekt door de barsten, maar de barsten zijn er 
wel… N.a.v. het boek van Erik Borgman - Alle dingen nieuw. 

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 
 

 

Agenda 

Augustus 
25 20.00 Bijbel van kaft tot Kaft     Pastorie Paterskerk  
30 09.30 Hoogmis met kinderen en hun gezinnen  Grote Kerk 
30 15.00 Ontmoeting vormelingen/jongeren bisschop Museum Venray 
31 20.00 Ouderavond 1e H. Communie 2021  P’ Bandenschool 
 

September 
01 20.30 Doopvoorbereidingsavond   Pastorie Paterskerk 
03 20.00 Ouderavond Vormsel 2021   Grote Kerk 
06  11.00 E. H. Communie 2020    Paterskerk 
07 20.00 Ouderavond Vormsel 2021   Paterskerk 
08 20.00 Ouderavond 1e H. Communie 2021  Paterskerk 
08 14.00  35e Ziekenmiddag – uitzending Marialof  Omroep Venray 
13 11.30 E. H. Communie 2020    Grote Kerk 
16 14.00 Kindercatechese, kinderen tussen 7 en 12 jaar Kelderzaaltje Grote Kerk 
20 09.30 Schuttersmis Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan  Grote Kerk  
22  19.30 Samen Kerk: Rijk Rooijs Erfgoed - J. Koster zie hiernaast  De Baank Leunen 
26 19.15 Dialectsmis Veldeke Venray   Grote Kerk 
27 09.30 Hoogmis met kinderen en hun gezinnen  Grote Kerk 
29 20.00 Bijbel van kaft tot Kaft    Pastorie Paterskerk 
30 15.00 Bijeenkomst ziekenbezoekgroep Grote Kerk Pastorie Eindstraat 
 

Oktober 
05 20.00 Oudercatechese Vormsel    Pastorie Paterskerk 
07 19.30 Vergadering kerkbestuur    Pastorie Eindstraat 
08 20.00 Oudercatechese Communie   Pastorie Paterskerk 
10 19.15  H. Mis met Lichtprocessie Lourdesgrot  Grote Kerk 
13 20.00 Bijbel van kaft tot Kaft     Pastorie Paterskerk 
14 14.00 Kindercatechese, kinderen tussen 7 en 12 jaar Kelderzaaltje Grote Kerk 
22 19.30  Vormingsavond diaconiegroep   Pastorie Paterskerk 
24 13.00 Liturgische vorming    Pastorie Paterskerk 
25 09.30 Hoogmis met kinderen en hun gezinnen  Grote Kerk 
27 19.00  Academie Rolduc: T.t.v. corona - D. Rohling zie hiernaast  Markt 1 Sevenum 
28 20.00 Vergadering dekenale raad Venray   Grote Kerk 
31 10.30 Diakenwijding kathedraal Roermond  Roermond 
31  middag Zegening graven in kader Allerzielen  Boschhuizen 
 

November 
01 09.00 Allerheiligen     Grote Kerk 
01 18.30 Allerheiligen     Paterskerk 
02 09.00 Allerzielen     Grote Kerk 
02 middag Zegening graven in kader Allerzielen  Boschhuizen 
02 18.30  Allerzielen     Paterskerk 
04  20.00 Oudercatechese Communie   Pastorie Paterskerk 
05 20.00  Oudercatechese Vormsel    Pastorie Paterskerk 
06 13.00 Voordracht Ad Voesten ´Psalmen´   Kerk Leunen 

 
Dinsdag 22 september 19.30 uur 
Johan Koster:  
´Rijk Rooys Erfgoed´ 
MFC De Baank in Leunen 

Aanmelden hier 
Johan Koster is een expert als het 
gaat over de zichtbaarheid van het 
katholieke geloof in de omgeving van 
Venray: wegkruizen, beelden, 
kapellen, enzovoort. Iedere plek 
heeft zo zijn verhaal en op deze 
avond nodigt hij u uit om met hem 
mee op verkenning te gaan in het 
Rijke Rooyse Erfgoed. 
 

 
 
Dinsdag 27 oktober 19.00 uur 
Dr. D. Rohling, Rolduc: 
‘Ten tijde van Corona’,  
hoe tijden veranderen. 
Parochiehuis: Markt 1, Sevenum 

Aanmelden hier 
Weet u het nog? De eerste twee 
weken van de corona-pandemie was  
één van de meest gehoorde 
uitspraken: “Het is allemaal zo 
onwerkelijk.” Omdat het leven en 
onze manier van leven opeens zo 
anders was? Omdat wij zagen dat 
onderschatting snel kan overgaan in 
verbazing en verbazing in angst? 
Omdat wij ons nog niet konden 
voorstellen dat wij wereldwijd een 
zelfde ervaring van een ‘tijdbreuk’ 
zouden meemaken? Reeds deze 
beknopte vragen roepen om een 
filosofische reflectie, omdat wij beter 
willen begrijpen waar wij als mensen 
nu eigenlijk staan met onze 
wetenschap en techniek; in onze 
natuurgeboden kwetsbaarheid; 
ondanks onze vooruit hollende 
economieën en dankzij onze 
solidariteit en menselijk 
verbondenheid. Deze avond wil in 
enkele filosofische overwegingen een 
bijdrage leveren tot verheldering van 
ons ‘standpunt’. 

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:apam.gerritzen@gmail.com
mailto:academie@rolduc.nl


Geloofwaardig … 
Wie van ons heeft het zich niet al heel lang afgevraagd? Wanneer 
we in de laatste jaren de ontwikkeling volgden van onze westerse 
maatschappij en van heel onze globaal geworden wereld, voelden 
wij allemaal toch wel eens de vraag in ons opkomen, hoe lang die 
lijn nog zou kunnen worden voortgezet. Steeds sneller, steeds 
verder, steeds groter, drukker, rijker, gemakkelijker. Voor tallozen 
ook: steeds armer, eenzamer, moeilijker. En was ons eigen 
welvarende leven er werkelijk gelukkiger op geworden?  
Ineens zijn wij met ons dagelijks leven onvoorbereid midden in 
een andere realiteit terecht gekomen. Niemand op aarde die er 
niet mee te maken krijgt. Niemand die niet geraakt is door het 
microscopisch kleine gevaar dat in onze wereld is binnengeslopen. 
We kunnen ons niet gerust stellen met de gedachte dat de grote 
corona-vloed hier in onze streken nu aan het afnemen schijnt. 
Want wereldwijd zien wij heel andere signalen. De onzekerheid 
over hoe het virus zich zal gaan gedragen, stelt alle plannen op 
losse schroeven. Met man en macht wordt naar vaccins gezocht 
(en soms langs moreel uiterst aanvechtbare wegen). Wanneer die 
vaccins er eenmaal zullen zijn en wij er ons in onze rijke landen 
van hebben meester gemaakt, zullen wij dan weer zo spoedig 
mogelijk onze oude levenspatronen hernemen, snel vergeten wat 
er gebeurd is? Zullen wij dan de honderdduizenden doden, de 
miljoenen zieken, de massa failliet verklaarde bedrijven, de 
ontwrichte gezinnen, en nog talloos veel andere vormen van 
narigheid, beschouwen als een noodlottig intermezzo, waarna we 
kunnen overgaan tot de orde van de dag? Vergeten als remedie? 
Eenvoudig de nare droom van je afschudden en naar voren zien?  
Het helpt ook niet om de verantwoordelijkheid voor de pandemie 
toe te schrijven aan landen, politiek, NGO’s of complotten. Kan 
dat de beklemming en de bedreiging ongedaan maken? Het maakt 
alleen maar kwaad op anderen, met een boosheid waarvan rellen 
en onlusten de uitdrukking zijn. Anderen de schuld geven plaatst 
onszelf in de schijnbaar comfortabele positie dat het in ieder geval 
niet aan ons ligt. Het zijn “de anderen” die het gedaan hebben en 
wij zijn daarvan het slachtoffer. Schuld toewijzen maakt ons doof 
voor de uitnodiging om eens bij onszelf te rade te gaan. Het 
ontneemt ons de mogelijkheid om zelf iets te leren uit deze crisis.  
Afgezien van de grote zorgen en noden die door deze crisis onze 
aarde hebben overdekt, viel en valt door het dikke wolkendek 
heen hier en daar ook het licht van nieuwe mogelijkheden en 
ontwikkelingen. Op veel plaatsen ontstonden bewegingen van 
solidariteit en onderlinge aandacht. Mensen werden meer 
gevoelig voor de eenzaamheid van anderen. Gezinnen deden weer 
spelletjes samen. Muzikanten vrolijkten hun buurt op. Heeft ook u 
misschien in deze maanden opnieuw de stilte gehoord, het 
uitbundig gefluit van de vogels? Heeft u de zuivere lucht gezien?  
Overal zijn mensen zich ook gaan afvragen hoe het leven er “na 
corona” zal uitzien. Zullen we alles weer zo gauw mogelijk 
herstellen in de toestand die voorheen als “normaal” gold? Tillen 
we de economie met alle kracht (en staatssteun) weer naar haar 
oude niveau? Wanneer mogen wij weer onze jaarlijkse vakanties 
boeken zonder beperkingen? Maar: is dat wel onze toekomst? Is 
in dat geval het “nieuwe normaal” wel zo anders als het oude? 
Dat wij leven in een geglobaliseerde wereld, daaraan kunnen wij 
niets veranderen. Maar aan onze levenswijze daarin? Zouden we 
erover kunnen nadenken om oog en oor te blijven krijgen – zoals 
de afgelopen tijd het ons kon leren - voor de concrete plaats in 
deze wereld waar wij staan, allemaal samen staan? Hart te 
hebben voor hen die naast ons en die na ons bestaan? Zouden er 
wegen te vinden zijn om meer met anderen te delen, nu en later? 
Voorheen waren de mogelijkheden – althans voor sommigen – zo 
grenzeloos, dat wij de wezenlijke begrensdheid van ons leven 
dreigden te vergeten. Zou Sint Benedictus ons niet de weg kunnen 
wijzen, naar een veel eenvoudiger en veel rijker leven: delend, 
tevreden, honkvast, in echte en hechte gemeenschap met elkaar? 
En welke plaats gunnen we God in dit alles?  

+fr. Adr. Lenglet, Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals 2020 

Nieuw! Liturgische vorming 

'Blijft dit doen om Mij te gedenken' 
Als katholieken vieren we op zondag de eucharistie. De kerk 
noemt deze viering bron en hoogtepunt van heel het christelijk 
leven. We beluisteren er het Woord van de Heer, nemen het tot 
ons, we bidden, zingen en danken, we vieren het leven, het lijden, 
de dood en de verrijzenis van Jezus Christus en we wijden onszelf 
aan Hem toe, om vanuit die zondagsviering te leven en te groeien 
als christenen. En dat alles omdat de Heer het zelf gevraagd heeft: 
'Blijft dit doen om Mij te gedenken!' Waarom vieren we zoals we 
vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen en rituelen? 
En hoe staan we er zelf in? Deze vormingsbijeenkomsten zijn 
bedoeld voor allen die er zich in willen verdiepen, maar met name 
ook voor eenieder die meer dan actief betrokken is bij de viering 
van de eucharistie: acolieten, kosters, lectoren, kerkbestuurders, 
mensen die de kerk verzorgen en anderen die er met hart en ziel 
bij betrokken willen zijn. Wil je je verdiepen in het hoe en 
waarom? In Venray gaat deken E. Smeets zes zaterdagmiddagen 

liturgische vorming verzorgen. De data zijn: 24-10-2020; 14-11-
2020; 12-12-2020; 30-01-2021; 27-02-2021; 20-03-2021. 
Telkens van 13.00 - 15.30 uur. Locatie: Paterskerk, Leunseweg 5, 
Venray. Aanmelding hier. Kosten: € 5,- per middag.  
Volgende keer volgt het uitgewerkte programma! 

 
 

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 € 25. Mail hier. 

 
Kindercatechese 

Voor wie en wat doen we… Binnen onze parochie willen we actief 
zijn en blijven om kinderen voor- en na de eerste communie op 
een speelse manier in contact te brengen met God. 1x per maand 
komen de kinderen bij elkaar om naar een Bijbelverhaal te 
luisteren en gezellig met elkaar te knutselen en te praten over het 
kerkelijk jaar. Spelenderwijs komen zij in contact met het geloof. 
De tijd van het kerkelijk jaar is de leidraad voor de keuze van het 
thema van deze middag welke ook naar de leeftijdsgroep wordt 
aangepast. U kunt uw kind aanmelden via het 
aanmeldingsformulier. Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van 
harte welkom. De eerste bijeenkomst staat gepland op 16 
september van 14.00 tot 15.30 uur in het parochiezaaltje onder de 
kerk. Om het groepje gezellig en werkbaar te houden gaan we 
voor een groep van maximaal 15 kinderen. De kinderen die zich 
aanmelden komen in principe elke maand naar het “clubje “. De 
andere data zijn: 14-10/ 11-11 / 16-12 / 13-01 /10-02/ 10-03 /14-
04 / 19-05 / en de afsluiting op 16-06. Ans Bistervels- de Deckere  

 
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.. 

mailto:activiteiten@sgv-roermond.nl
mailto:abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl
https://grotekerkvenray.nl/activiteiten/kindercatechese/

