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Samen Kerk

Parochiegeestelijken
Deken Smeets,
telnr.: 0478-550740
Pastoor Boon,
telnr.: 0478-545055
Diaken van Dierendonck,
telnr.: via 0478-580202

GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CS Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl
Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag, van
9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478-550740; stipendium: € 7,- voor missen op weekdagen, € 21,voor weekendmissen. Bankrekeningnummer:
57.97.39.481

De eerstvolgende Taizéviering is op vrijdag 5 april in de paterskerk:



19:15 uur inzingen
19:30 begin viering

Kerkbijdrage
Op bankrekening 48.41.00.017 of Postbank
(giro) 117.48.63, inzake kerkbijdrage.
Richtlijn minimumkerkbijdrage: 1% jaarinkomen
(minimum van € 96,- per jaar). Voorzitter comité
kerkbijdrage: dhr. F. Welschen. Penningmeester
parochie Sint Petrus’ Banden: dhr. J.Loonen
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Parochiekroniek

9.00 uur
19.15 uur
9.30 uur

PATERSKERK

GROTE KERK

PATERSKERK

Overledenen

Overledenen

Adres
Parochie OLV van Zeven Smarten
Leunseweg 5, 5802 CE Venray
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl

Huwelijken

Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur,
telnr.: 0478-580202; stipendium: € 7,- voor missen op weekdagen, € 21,- voor weekendmissen.
Bankrekeningnummer: 23.18.03.494. Postbank
(giro): 420.40.20.

Joke van Ampting, 83 jaar -- Gerrit Verkoeijen, 65 jaar -- Riek Bom - Theunissen,
81 jaar -- Hanny Becks - Diepstraten, 86
jaar -- Fien Hoevenaars - Vogelzangs, 71
jaar -- Francien Henkens - Lenaers, 72
jaar -- José Kerstjens - Noten, 74 jaar -Jan Winnen, 88 jaar -- Jos van Soest Linssen, 71 jaar -- Elly van den Hoek Willems, 57 jaar -- Koos van den Broek Philipsen, 82 jaar -- Stan Storms, 75 jaar - Frans Gielen, 78 jaar -- Martien Hebben, 81 jaar -- Twan Wijnhoven, 85 jaar - Rie Limburg - Zijtsel, 90 jaar -- Martha
Weijs - Houben, 88 jaar

Francisca Robben, 75 jaar -- Cornelis
Krebbekx, 73 jaar -- Tonny van den Heuvel – van Els, 88 jaar

geen

Dopelingen

Lucas van den Oever -- Ben van den Langenberg.

Huwelijken

Kerkbijdrage
Op bankrekening 23.18.08.526 of Postbank
(giro) 420.40.20, ten name van: Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.
Richtlijn minimumkerkbijdrage: 1% jaarinkomen
(minimum van € 96,- per jaar).
Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur
Kerk:
10.00 - 12.00 uur

Karel en Riet van Bers, Gouden bruiloft

Dopelingen

H.H. Missen
Weekdagen:
18.30 uur
Zaterdag:
18.00 uur
Zondag:
11.00 uur (met kinderwoorddienst en opvang voor babies en peuters)

Mathies Jacobs -- Lucas Thomassen -Tristan Bosch -- Kenji Lichteveldt -- Yinte
Pelzer

Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:
17.30 uur
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Wie brengt mij naar de overkant?
Zo wil ik mijn bijdrage, de eerste , in Samen Kerk betitelen. Op 1 juli 2008
werd ik benoemd tot pastoor in Blitterswijck en Wanssum, administrator
in Castenray en tot lid van het priesterteam Venray. Met name in de Paterskerk heb ik vanaf mijn benoeming al heel wat H. Missen opgedragen,
met name door de week. Ik woon in Blitterswijck in de naast de kerk gelegen pastorie en aan de overkant van de Maas ligt Wellerlooi. Het voeten fietsveer dat van april tot november dagelijks vaart heeft in de afgelopen 10 jaar zo’n half miljoen passagiers overgebracht. Dankzij de inzet
van vrijwillige schippers. Wie brengt mij naar de overkant van het eeuwig
leven? Daarover gaat mijn bijdrage hoofdzakelijk. In het evangelie van
Marcus, hoofdstuk 4, vers 35 tot en met 41, dwingt Jezus zijn leerlingen
alvast naar de overkant te varen. Het wordt geen gemakkelijke reis want
er steekt een storm op. Op het moment dat Jezus in het bootje klimt gaat
de storm liggen. Als christenen geloven wij in de andere oever waarin O.L.
Heer onze dierbare overledenen reeds gebracht heeft , en waarheen Hij
ook ons zal brengen, als wij Hem bij ons in de boot nemen en bij nacht en
ontij op Hem vertrouwen. Hij draagt ons. Hij verlicht ons. We moeten ook
elkaar dragen, verdragen en verder dragen. In de kerk van Blitterswijck
was tot 1944 een laatmiddeleeuwse muurschildering te zien van de H.
Christoffel. Christoffel die tijdens zijn leven al heel wat reizigers over de
rivier had gedragen maakte zich op zijn oude dag zorgen over de vraag:
wie gaat mijn taak overnemen? Hij kreeg een droom over een veerman
die hij voor zich zag als de veerman van de laatste oever. De veerman
stond iedere dag bij zijn bootje en vertelde mensen van de overkant. Hij zou de mensen
kunnen overbrengen, ieder die wilde en in hem geloofde. Hoe hij het precies ging doen
wist hij zelf ook niet. Het was met een bootje van een visser naar een oever die niet
zichtbaar was. Het duurde niet lang of de mensen begonnen daarmee te spotten. Hij
werd bedroefd en vreesde het ergste. Op een dag is hij door mensen gedumpt. Zij dachten, nu zal het wel uit zijn met zijn dromen en overkant. Alleen zijn bootje is daar blijven
liggen. Het vertoont barsten, er zit water in en de kabels zijn verroest. Mensen zijn wel
blijven samenkomen aan de laatste oever maar missen de tijd dat hij nog bij hen was.
Het leven aan deze kant van de oever heeft toch niet ten diepste bevredigd. Het onbehagen steekt telkens de kop op. Zou de veerman van de laatste oever terugkomen? Als
deze oever bestaat dan moet er toch ook een andere oever zijn. Ontwaakt uit de droom
stelde Christoffel vast dat mensen verhalen willen blijven horen over die andere oever.
Hoe het daar uitziet kan niemand ons vertellen. Er zullen altijd mensen gevonden worden om ons daarover te vertellen. Het waren vissers die Jezus het eerst riep. Zij werden
mensenvissers. Jezus nodigt ook ons uit om in de boot te stappen en te varen naar de
overkant.
Pastoor Huub van Horne
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Jaar van het geloof
De vastentijd en ons lichaam als tempel
van de Heilige Geest.
In de serie ‘Jaar van het geloof’ heb ik de vorige
keer iets geschreven over de eucharistie. Deze
keer wil ik graag een ander onderwerp onder jullie aandacht brengen, namelijk de manier waarop
we door Paulus opgeroepen worden naar ons lichaam te kijken. Ons lichaam als tempel van de
Heilige Geest.
Voor belangstellenden en oud leden van de tienergroep, waaronder verschillende leden van onze jongerengroep Identity, heb ik eind januari
een thema-avond gegeven met de titel: ‘Made in
Eden: Gods plan met betrekking tot de seksualiteit.’ Tijdens deze lering, waarbij ik in overleg gebruikt heb van Johannes Hartl*, staat de volgende
twee gedachte centraal: ‘Wat is de mens?’ en
‘Wat is het menselijk lichaam?’ En deze twee dimensies houden mij naar de vasten toe bezig.
In de eerste brief van Paulus aan de christenen
van Korinthe schrijft hij het volgende: “U weet

het: uw lichaam is een tempel van de heilige
Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf.” (1 Kor 6;19). In deze

brief gaat Paulus vooral in op de seksuele ontuchtpraktijken, zoals overspel, die toen in die
gemeente speelden. Paulus maakt ons ervan bewust dat onze lichamen tempels zijn van de Heilige Geest: God woont in ons. Ons lichaam is een
heilige plaats. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid er goed mee om te gaan. Maar hoe ga je
er nu goed mee om? Welnu, de wijsheid heb ik
niet in pacht, maar toch wil ik de volgende gedachten met jullie delen.
Paulus is een jood. Als jood schetst hij een beeld
van het lichaam als tempel. Wat dan goed is om
te weten, is welk beeld hij van een tempel heeft.
De joodse tempel in Jeruzalem kende drie niveaus. Je had de voorhof, daar mocht iedereen
komen. Daarna kwam je in het heiligdom, waar
alleen de priesters mochten komen. Tenslotte
had je het allerheiligste, waar alleen de hogepriester mocht komen en dat slechts één maal per
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jaar. Paulus betrekt dit beeld ook op de manier
waarop wij met ons lichaam omgaan. Zoals het
allerheiligste enkel bedoeld is voor de hoge
priester, zo is de seksualiteit ook exclusief bedoeld voor onze echtgenoot of echtgenote. Dit
beeld kwam dus ook ter sprake in de lering over
seksualiteit bij de jongeren. Maar er is meer, ben
ik van mening.

Een ander bijbelverhaal dat de visie van God op
seksualiteit (en de manier waarop we naar ons
lichaam kijken) bepaalt, is het scheppingsverhaal
van Adam en Eva. Eva werd door God geschapen,
terwijl Adam in een diepe slaap was. God schenkt
Eva aan Adam. Uit dit feit komt naar voren dat de
ene mens zich aan de ander schenkt. De mens
schenkt en ontvangt, hij neemt niet! Paulus
schrijft ook aan de Korintiërs dat hun lichaam
niet van hunzelf is. Echter door de zondenval
ontstaat de begeerte in de mens. En de begeerte
leidde tot willen hebben in plaats van willen zijn.
En deze gedachte van de nemende mens draag ik
mee de vastentijd in. Want hoe vaak betrap ik
mij er niet op dat ik gedreven wordt door de dingen die ík wil in plaats van door wat God wil (of
nodig heeft). Ik eet meer dan mij soms lief is, ik
koop meer dan ik nodig heb, ik kijk naar programma’s die soms niet meer zijn dan zinloos
tijdverdrijf.

Jaargang 13, nummer 1: Kerkbalans
In dezelfde Korinthiërsbrief schrijft Paulus in
hoofdstuk 6 vers 12: ‘Alles is mij geoorloofd.’ Ja,
maar niet alles is goed voor mij. ‘Alles mág ik.’ Ja,
maar ik moet mij door niets laten knechten. Hoe
laat ik me knechten? Of beter gezegd hoe voorkom ik dat ik mij laat
knechten? Paulus beeld
van de joodse tempel kan
mij in deze vastentijd wederom helpen.
De volgende theorie die
mij ter ore gekomen is,
vind ik zeer interessant. In
het heiligdom stond namelijk een zevenarmige kandelaar , een menora.
De kandelaar had zeven kaarsen. Ons hoofd heeft
zeven ingangen: twee voor de oren, twee neusgaten, twee ogen en een mond. Deze ingangen
staan symbool voor onze zintuigen. Deze zintuigen zijn door God geschonken om licht te geven
aan onze ziel. En dat licht geven vinden we ook
terug in het Lucasevangelie. Daar staat:
“Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog helder,

tie die achter onze keuzes ligt, namelijk de vraag:
‘Wil ik, Arthur, het gewoon hebben of heeft God
het nodig?’ Zo bemerk ik, dat ik vanuit dit oogpunt meer stil ben gaan staan bij de keuzes die ik
maak. Laten we dus niet enkel ons eten, maar
ook onze woorden die we spreken, onze gesprekken die we voeren en onze blikken die ons
leiden of misleiden op de spreekwoordelijke
weegschaal leggen. Ik hoop dat de vastentijd een
tijd mag zijn, waarbij we onze door God geschonken tempel voor mogen bereiden voor een
waardig onthaal van de verrezen Heer tijdens de
Paaswake.
In deze gedachtegang wens ik jullie allen een
gezegende vastentijd.
Arthur Gerritzen

dan is ook je lichaam helemaal verlicht; maar is
het slecht, dan is het ook duister in je lichaam.“
(Lc 11:34)

Om ons allerheiligste, ons lichaam, onze tempel
van de Heilige Geest te behoeden voor de verkeerde dingen, moeten we goed opletten wat we
door deze zintuigen toegang geven tot deze tempel. En dat vind ik juist voor de vastentijd een zeer
boeiende gedachte. Want ik associeer de vastentijd vaak met minder eten, maar ik denk dat het
nog verder gaat dan dat. De vastentijd mag een
tijd zijn, waarbij God ons oproept om onze eigen
tempel van Gods Heilige Geest ‘een voorjaarsschoonmaak’ te geven. Hierbij had ik zelf het volgende beeld. Als ik als lector voor het tabernakel
sta, dan kniel ik uit eerbied voor het allerheiligste. Maar hoe ga ik om met mijn eigen tabernakel? Ben ik hier zuinig op? Want er is veel te koop
in de wereld, maar niet alles wat naar meer
smaakt is goed voor me. Want zoals Paulus reeds
schreef, het lichaam is niet van mij en de prijs is
met Christus bloed betaald.
Wat ik hierbij zeer fascinerend vind is de motiva-

* Johannes Hartl is medewerker van de
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Resultaten van de afgelopen jaren (Petrus Bandenkerk)
2013 (begroting)
€
€

Baten
Opbrengst Kerkbalans
Bijdrage par. Dekenaat/bisdom
Collecten/stipendia/uitvaarten
Overige opbrengsten

2012 (voorlopig)
€
€

2011 (concept)
€
€

90000
25000
90000

91000
25000
95500

88.000
20.000
91.000

35000

21000

39.000

240.000

232.500

238.000

Lasten
Personeelskosten
Kosten onroerend goed
Bijdrage aan bisdom
Beheerskosten
Kosten eredienst
Overige kosten

80000
75000
35000
20000
20000
10000

72500
65500
34000
16000
19500
12500

100.000
69.500
36.500
16.500
13.500
8.000

240.000

220.000

244.000

0

12.500

-6.000

Saldo (Baten minus lasten)

Resultaten van de afgelopen jaren (Paterskerk)

Opbrengst kerkbalans
overige bijdrage parochianen
overige opbrengsten

personeelskosten
bijdrage aan bisdom
kosten onroerend goed
energiekosten
kaarsen/altaarbenodigdheden
koren/kerkversieringen
beheerskosten
Katechese dekenaat
overige uitgaven
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Saldo (Baten minus lasten)

2013
begroting
35000
40800
60750
136.550

2012
voorlopig
33.759
42.948
58.768
135.475

2012
begroting
40000
42300
70720
153.020

2011
voorlopig
38.745
45.182
73.592
157.519

45000
20500
22500
18500
8500
9500
7750
9100
5700
147.050

42.500
22.082
22.244
18.324
8.530
9.099
7.586
9.100
5.898
145.363

45000
22800
25957
15000
8500
10400
9450
8500
5200
150.807

45.675
22.481
24.697
18.225
7.121
12.642
11.423
10.031
9.132
161.427

10.500-

9.888-

2.213

3.908-

Jaargang 13, nummer 1: Kerkbalans
Toelichting exploitatie Parochie Sint Petrus’ Banden Venray
In de afgelopen jaren zijn de financiële resultaten redelijk stabiel gebleven. Er zijn
geen grote afwijkingen in het resultaat van de afgelopen jaren die niet verklaarbaar zijn. Sinds 2007 hebben we wel constant een verlies in de exploitatie gezien.
Dit jaar was er een (voorlopig) overschot in het resultaat van 12.500 euro. De inkomsten zijn op niveau gebleven maar met name de kosten lagen lager. Daardoor hoeven we dit jaar
niet in te teren op het eigen vermogen. Het streven om de exploitatie sluitend te krijgen uit de eigen
inkomsten is daarmee voor 2012 gelukt. We hopen deze lijn de komende jaren vast te houden.
Resultaat 2012
Het bijgevoegde overzicht laat de exploitatieresultaten zien van onze Parochie over de laatste jaren.
De cijfers over 2012 betreffen voorlopige (afgeronde) cijfers. Tevens is een begroting voor 2013 opgesteld.
Het jaar 2012 sluiten we waarschijnlijk af met een positief resultaat van € 12.500,-. Er was een klein verlies begroot. Het positieve resultaat komt omdat er in 2012 minder uitgaven aan onderhoud van de
gebouwen van de parochie zijn geweest. De begroting voor 2013 schatten we nu in op een neutraal
resultaat.
Inkomsten in 2012 gestegen
Gelukkig blijven de inkomsten uit de bijdragen van de parochianen de afgelopen jaren stabiel en nemen zelfs licht toe. De afgelopen jaren laat de kerkbijdrage een constante stijging zien na een daling
enkele jaren geleden. Het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage blijft ongeveer gelijk. Door aandacht
te vragen voor onze activiteiten hopen we dit aantal uit te breiden. Het vormt de basis voor onze financiële stabiliteit. Ook de opbrengsten uit collecten, stipendia, uitvaarten, offerblokken, kaarsen e.d. zijn
in 2012 toegenomen. De overige opbrengsten betreffen met name vergoedingen voor de inzet van ons
priesterteam elders. Daarentegen zijn de opbrengsten uit het vermogen en bezittingen, dit als gevolg
van de ontwikkelingen op de financiële markten, verder gedaald. In de cijfers zijn nog niet alle (rente)
inkomsten opgenomen vanwege een gebroken boekjaar. Daardoor zullen deze cijfers bij de definitieve
opmaak waarschijnlijk hoger liggen.
Legaten worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd. Omdat de Kerk een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) is hoeven wij geen afdracht aan de belastingdienst te doen.
De mogelijkheid bestaat om de kerkbijdrage te voldoen zodat deze aftrekbaar is voor de belastingen.
Naast andere fiscale mogelijkheden om aan de kerk bij te dragen verzoek ik u voor meer informatie
daarover zich tot de penningmeester te wenden.
Kosten Parochie stabiel
De kosten in onze parochie zijn, buiten het onderhoud voor de gebouwen, stabiel gebleven t.o.v. 2011.
Na het vertrek van Deken De Graaf Woutering zijn er een aantal verschuivingen en wisselingen geweest in het priesterteam en de verdeling van de inzet over de Parochies. In het verleden werd er veel
onderling verrekend tussen de Parochies. Nu zijn er robuustere afspraken gemaakt die het geheel overzichtelijker maken. Onnodig rondpompen van geld tussen de parochies in ons dekenaat wordt daarmee
zoveel mogelijk voorkomen.
Door goed te letten op allerlei andere uitgaven zijn we in staat om alle andere kostenposten ook goed
in de hand te houden. Voor 2013 is de inzet de kosten opnieuw niet te laten stijgen.
Mede door de belangenloze inzet van meer dan 100 vrijwilligers lukt het om een groot aantal activiteiten te organiseren tegen zeer geringe kosten. Hulde aan al deze vrijwilligers voor deze inzet.
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Onderhoudskosten gebouwen in 2012
Het afgelopen jaar zijn er geen grote uitgaven geweest voor het onderhoud van de Kerk. Er ligt wel een
groot onderhoudsplan gereed voor de komende jaren maar dan moeten we in aanmerking komen voor
subsidie bij het Rijk. De afgelopen jaren zijn we hiervoor telkens uitgeloot. In een gepland onderhoudsprogramma staan uitgaven voor om en nabij 1 miljoen euro op stapel maar dat kan alleen met steun
van de overheden. Ook komend jaar zullen we opnieuw trachten ingeloot te worden voor dit subsidieprogramma. Mocht dat lukken dan zal dit een flink beslag leggen op de financiële ruimte voor de komende jaren bij het onderhoud. Het is niet zo dat dit onderhoud op korte termijn dient te gebeuren, de
staat van onderhoud van de kerk is goed te noemen. Wel kunnen we hier niet op blijven (in)teren en zal
ook de komende jaren geïnvesteerd dienen te worden in het onderhoud van de kerk.
Er zijn wel een aantal kleinere onderhoudsposten geweest in het afgelopen jaar aan de kerk. Met name
de oefenruimte voor de koren in de kelder is aangepast. Daarnaast is in het kader van de Floriade/Mind
Map de toren heringericht.
Een ander mogelijk grote kostenpost is het orgel. De staat van onderhoud is matig en er moet iets gebeuren. De kosten kunnen hiervan oplopen tot meer dan 100.000 euro. Door het bestuur wordt momenteel bezien of renovatie mogelijk is of dat naar andere oplossingen gezocht moet worden.
Voor wat betreft het overige onroerend goed is met name de tuin van de pastorie in 2012 flink aangepakt. Zowel de riolering, sproeivoorziening, elektriciteit, hekwerk en bestrating zijn hierbij aangepakt.
Hiermee was een bedrag van ongeveer 50.000 euro gemoeid.
Ook bij het onderhoud van de gebouwen zijn vele vrijwilligers actief. Met name de Stichting Beelden
en de Stichting Altaar dragen zorg voor aanvullend onderhoud aan het interieur van de kerk. Een mooi
voorbeeld daarvan is de Maria devotie kapel die in 2012 is ingericht en in gebruik genomen.
Financiële steun van de parochianen is zeer welkom
Als parochie Sint Petrus’ Banden zijn we door uw vrijwillige bijdrage in staat die dingen te doen die nodig zijn voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschap en daarbij het in stand houden van onze
gebouwen en kunstschatten.
Namens het kerkbestuur wil ik u hartelijk danken voor uw inzet en financiële steun in het voorbije jaar
en langs deze weg een oproep aan u doen om onze Parochie ook in de toekomst te blijven steunen.
Jan Loonen.
Penningmeester Sint Petrus’ Banden Parochie.
Venray, februari 2013.
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Jaargang 13, nummer 1: Kerkbalans
Toelichting exploitatie Paterskerk Venray 2012
Geachte medeparochianen,
Op de eerste plaats hartelijk dank aan al diegenen die meedoen aan de actie Kerkbijdrage.
Mede door uw bijdrage hebben wij onze parochie levendig en nabij kunnen houden.
De cijfers over 2012, zoals die in dit parochieblad zijn weergegeven, zijn voorlopige
cijfers.
Het tekort is € 6,000 hoger dan over 2011 en € 12,100 hoger dan begroot.
Vergeleken met 2011 zijn de kerkbijdragen in 2012 gedaald met bijna 13% !
Ook de overige inkomsten zijn veel lager o.a. door zeer lage bankrentes.
Gelukkig zijn de uitgaven ook beduidend minder dan in 2011.
Er is bezuinigd op de kosten voor koren, beheerskosten en overige uitgaven,
We hebben in 2012 geld uitgegeven voor de geluidinstallatie, waardoor de
diensten overal in de kerk goed zijn te volgen.
In 2013 wordt de revisie van de verwarmingsketel voltooid. Hiervoor is een
bedrag van ruim € 37,000 nodig. Daarna kan deze weer 15 jaar functioneren.
In het parochieblad van februari 2012 hebben we geschreven dat de glas in loodramen
dringend aan herstel toe zijn. Inmiddels is naast de toegezegde rijkssubsidie ook
een bedrag van de Provincie Limburg toegezegd waardoor de eigen bijdrage van de
parochie dragelijk wordt. Voor de komende jaren zal uit eigen middelen hiervoor
nodig zijn een bedrag van ± € 65,000,= Op dit moment worden de offertes
aangevraagd en we zullen proberen nog meerdere bronnen voor subsidies
aan te boren.
Namens het kerkbestuur wil ik u nogmaals bedanken voor uw inzet en
betrokkenheid bij onze parochie. We hopen dat ook in 2013 veel mensen de diensten
in onze kerk zullen bezoeken,
Wil Megens, ambtelijk penningmeester
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Giften
Geachte medeparochianen,
Gelukkig bent u al vele jaren deelnemer aan de “Aktie Kerkbijdrage” van
een van de parochies in Venray.
Het is u ongetwijfeld bekend dat giften aan kerkelijke instellingen voor
de belastingdienst aftrekbaar zijn als
deze de minimumgrens van 1% van
het drempelinkomen (ten minste €
60.=)
overschrijden.
Omdat u jaarlijks geld aan de kerk
geeft zou het misschien te overwegen
zijn om dit om te zetten in een periodieke schenking (minimaal 5 jaar).
Er is een afspraak met Notariskantoor
Mathijsen en Weijs dat zij gratis een
schenkingsakte opmaken voor periodieke schenkingen aan de kerk. U
kunt deze akte laten opmaken voor
een termijn van 5 jaar, het voordeel
van deze akte is dat de minimumgrens komt te vervallen, dus uw

schenking is volledig aftrekbaar. Dit
kan u snel een voordeel van misschien wel € 100 of meer opleveren,
u kunt dit zelf berekenen. Zou het
dan niet geweldig zijn om uw periodieke gift aan de kerk te verhogen
met het bedrag dat u meer terug
ontvangt van de belasting, voor de
kerk is dit extra inkomen en voor u
blijft het hetzelfde als voorheen.
Formulieren om deze akte te laten
opmaken zijn verkrijgbaar op de administratie van de Grote Kerk
(Eindstraat 6) en van de Paterskerk
(Leunseweg 5).
Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking
Comité Kerkbijdrage Grote Kerk
Comité Kerkbijdrage Paterskerk
Drs. F. Welschen
W. Megens

Vastenaktie
Zuster Cuypers is een van de zusters
Ursulinen uit Venray, die al bijna 50
jaar in Brazilië woont en werkt. Zuster
Cuypers is 77 jaar. Ze werkt in Brazilië
in de stad Ilheus, in de deelstaat Bahia in het oosten aan de kust. Het is
een stad die momenteel veel toeristen trekt, maar van oudsher een belangrijke cacao stad is. De cacao
planten worden de laatste jaren getroffen door een ziekte waardoor veel
oogsten mislukken.
Vooral dit jaar is er een groot probleem, omdat de cacao oogst opnieuw is mislukt en er geen werk is
voor de werkers op de plantages. Dat
betekent dan ook geen inkomsten
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voor hen. Daardoor zijn er erg veel
hele arme gezinnen.
Zuster Cuypers zorgt vooral voor de
directe opvang van drie tot vijfjarige
kinderen van de werkers op de cacaoplantages. Omdat het aantal zeer
armen kinderen sterk is toegenomen
is er meer financiële steun nodig voor
de directe opvang, zoals eten en
schoolbenodigdheden.
Het project is goedgekeurd door het
missiebureau Roermond.

Jaargang 13, nummer 1: Kerkbalans
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Samen Kerk
Parabel over de stilte
Onhoorbaar ging de grote zware
deur achter in de kerk een eindje
open. De Stilte glipte naar binnen.
Hij keek zoekend rond. Zijn blik
gleed over de mensen in de kerk. Zij
vierden de dienst.
Toen kreeg de Stilte de opvallende
gestalte op de achterste rij in het
oog. Telkens weer raakte hij onder de
indruk van Hem. Snel liep de Stilte
door het middenpad op Hem toe en
schoof naast Hem. “Goede morgen,
Eeuwige”, begroette de Stilte Hem
en voor de ander zijn groet kon beantwoorden, ging hij verder: “Ja, Eeuwige, toen ik gisteren met U deze afspraak maakte, dacht ik: laten we
maar in de kerk afspreken”. Hij maakte een wijzend handgebaar naar de
groep mensen om hem heen. Ik wil U
namelijk spreken over hèn en dan
kunt U gelijk zien wat ik bedoel”.
“Dat was een goed idee”, antwoordde de Eeuwige rustig. Ik moest hier
toch zijn”.
Na een korte pauze nam de Stilte opnieuw het woord: Eeuwige, we moeten eens praten over dat idee dat U
een paar weken geleden de voorganger van uw mensenkinderen gaf. Ik
bedoel om perioden van stilte in de
liturgie op te nemen.” De Eeuwige
knikte, keek de Stilte vragend aan en
zei: “Wat is er met dat idee?”
“Eeuwige, het werkt niet! Hebt U gezien hoe de mensenkinderen reageren zodra ik - na de voorbeden - de
kerk vul? Hebt U het gezien? De één
doet helemaal niets en wacht gewoon
af tot de voorganger ‘amen’ zegt. De
ander dwaalt af en maakt zich zorgen
over het werk dat wacht. En een derde ontmoet in de stilte zijn eigen onrust, raakt volledig in paniek en tegen
de tijd dat het ‘amen’ klinkt, staat het
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zweet hem op het voorhoofd. Nee,
Eeuwige, mijn aandeel in de diensten
kunnen we beter vergeten!”
Na zijn fel en geluidloos betoog, keek
de Stilte de Eeuwige ietwat uitdagend aan. Maar deze schudde het
hoofd. “Stilte, ik wil je graag mijn
idee nog eens uitleggen”, zei de Eeuwige.
“De afgelopen weken ben je telkens na de voorbeden - op mijn mensenkinderen toegestormd en je hebt je
als een loodzware last op hen gelegd.
En ieder heeft op zijn eigen manier
geprobeerd aan je te ontkomen. De
één door lijdzaam te wachten op het
‘amen’. De ander door te vluchten in
wat morgen wacht. En voor de derde
was er eenvoudig geen ontkomen
aan. Maar, dat was mijn plan niet!
Mijn plan was, dat je je eerst door Mij
zou laten vullen. Dán word je namelijk ruimte. Ruimte waarin ik mijn
mensenkinderen kan ontmoeten, met
hen kan spreken, hen kan troosten en
met hen kan samen zijn. Stilte, alleen
ben je voor hen een knellende greep.
Gevuld door Mij ben je ontmoetingsruimte!
Een tijd lang zaten de Eeuwige en de
Stilte zwijgend naast elkaar. De Stilte
voelde dat hij tot rust kwam. Na de
voorbeden schuifelde de Stilte de rij
uit naar het middenpad. Daar draaide
hij zich om, wenkte de Eeuwige en
zei: “Kom Eeuwige, het is uw beurt!”
De Eeuwige stond op, vulde de Stilte,
keek naar zijn mensenkinderen en
fluisterde. “Nee, onze beurt!”
Tinie Claessens
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Opstarten van een nieuw jeugdkoor
Het idee is ontstaan om een nieuw jeugdkoor op te starten. Maakt dit jou ook enthousiast?
Voor wie?
Tieners en jongeren tussen de 15 en de 30 jaar
Soort muziek?
Christelijke jeugdmuziek → bijv. liedjes uit de gele bundel, Engelstalige (gospel)muziek, Taizéliederen
Waarom?
Christelijke liederen zingen die wel aansluiten bij je leeftijd, andere tieners/jongeren ontmoeten
Waar zingen we?
Grote kerk en Paterskerk in Venray
Waar en wanneer repeteren?
Nog onbekend
Zou jij ook graag mee willen zingen? Bespeel je een muziekinstrument en wil je het koor mee
begeleiden? Of zou je graag mee willen denken? Of ken je iemand die dit misschien leuk zou
vinden?
Neem dan contact op met Yvonne Claessens. Dit kan door een mail te sturen naar yvonneclaessens16@hotmail.com of telefonisch contact op te nemen (0478-571425/06-46673481).
Graag hierbij je naam, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum doorgeven. Geef tevens
aan of je graag mee wilt zingen en/of met een muziekinstrument het koor wilt begeleiden.
Heb je wel zin om mee te doen, maar ben je nog te jong? Neem dan toch contact op.
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Samen Kerk
Multimediawijzer
Voor wie naar pareltjes zoekt.
In het boek ‘Gezegend leven’, dat is geschreven door Wil Derkse, wordt de
manier beschreven waarop de Benedictijnen naar de wereld kijken. In dit
boek zei een Benedictijner broeder dat het de kunst was om de overgang te
leren maken die hij omschreef als ‘from trash to treasures’. Vrij vertaald de overgang ‘van rommel
naar parels’. Hij bedoelde hiermee dat het de uitdaging is om steeds meer, zij het in kleine stappen,
bewust te kiezen voor juist de betere dingen die het leven ons te bieden heeft. Vanuit deze gedachte
is deze rubriek ontstaan.
In deze nieuwe rubriek ‘Multimediawijzer’ van ‘Samen kerk’ wil ik jullie telkens een boek, een cd of
een film, voor kinderen en/of volwassenen, onder de aandacht brengen die zich onderscheiden van
de massa, pareltjes in mijn ogen. Als liefhebber van muziek en films en langzamerhand ook steeds
meer van boeken, wil ik graag enkele parels onder jullie aandacht brengen. Ik wens jullie veel lees-,
kijk- en luisterplezier toe.
Arthur Gerritzen

Filmrecensie ‘Facing the giants’
Facing the Giants is een film uit 2006 gemaakt door gebroeders Alex
en Stephen Kendrick. Het is een bijzonder verhaal over een coach
van een footballteam in Amerika. Zoals zoveel coaches heeft ook
coach Grant Tailor van de Shiloh Eagles wel eens een minder seizoen.
Zijn seizoen flopt wederom en het bestuur speelt met de gedachte
hem te ontslaan. Daar komt nog eens bij dat de kinderwens van
Grant en zijn vrouw niet in vervulling lijkt te gaan en loeren er meerdere tegenslagen in zijn leven. Als hij op een dag zijn ontslag overweegt komt een collega naar hem toe met een woord van God: ‘Het
is de bedoeling dat je bloeit waar God je geplant heeft.’ Deze woorden zijn de eerste stappen van een nieuw avontuur. Hij besluit zijn
visie als coach te herschrijven: “We zijn geroepen om God te eren! Als we hem eren kunnen door
football te spelen, dan eren we Hem! Maar ook als we verliezen, ook dan eren we Hem!’ Maar dat dit
doorsijpelt in alles wat de studenten doen had hij niet durven dromen.
De mooie muziek, emotionele momenten en een gezonde dosis humor maken Facing the Giants tot
een mooie film voor het hele gezin, die je op mooie wijze laat zien dat je God niet alleen kunt eren in
de kerk, maar eigenlijk in alles wat je doet!
De trailer kun je bekijken op de volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=PyMW5xRgBPI of
kijk op www.youtube.com met de trefwoorden ‘trailer facing the giants’.
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Kinderopvang Paterskerk
Wanneer je als gezin met baby’s en peuters naar
de kerk wilt komen vergt dat soms behoorlijk wat
improvisatievermogen. Kleine kinderen snappen
nu eenmaal niet dat er van ze verwacht wordt dat
ze stil zijn en stil zitten. Zelf ben je vooral gefocust op de kinderen en je krijgt niet alles mee van
de H. Mis. Bovendien kan het ook een ongemakkelijk gevoel geven wanneer ze niet rustig zijn. Je
wilt immers niet dat de priester en andere kerkgangers erg gestoord worden. Toch is het zeer
waardevol om als gezin met jonge kinderen naar
de kerk te komen. De Paterskerk biedt uitkomst.
Sinds een aantal weken is er iedere zondag tijdens de H. Mis van 11.00 uur kinderopvang voor
kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ouders kunnen hun
kinderen naar de opvang brengen en zelf met een
gerust hart de Mis bijwonen omdat ze weten dat
hun kinderen in goede handen zijn.
Iedereen met kleine kinderen is van harte uitgenodigd om van deze mogelijkheid tot opvang gebruik te maken. Uiteraard is het geen verplich-

ting; voel je vrij de kleine kinderen bij je in de
kerk te houden als je dat wilt.
Praktische informatie kinderopvang Paterskerk:
Tijdens de H. Mis van 11.00 uur
De crèche vindt plaats in de pastorie bij de
kerk
Speelgoed is aanwezig
Zelf graag zorgen voor luiers en eventueel
drinken, fruithapje of boterham
Vanaf 10.45 uur is oppas aanwezig om je kind
(eren) op te vangen.
Je mag (de eerste keren) gerust bij de opvang
blijven zodat je kind(eren) kunnen wennen.
Wellicht ten overvloede, maar voor kinderen
vanaf 4 jaar is er al jarenlang de mogelijkheid om
tijdens het eerste gedeelte van de Mis de kinderwoorddienst bij te wonen.
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SAMEN KERK: PAROCHIEBLAD VOOR GROTE KERK EN PATERSKERK VENRAY

“Samen Kerk” is het parochieblad
van de R.K. parochies uit VenrayKom en verschijnt ongeveer vijf keer
per jaar en wordt verzorgd door de
infocommissie.
Redactieadres
Leunseweg 5, 5802 CE Venray,
samenkerkvenray@gmail.com,
www.dekenaatvenray.nl
Abonnementen
Abonnementen kunnen op elk
tijdstip ingaan en worden
automatisch verlengd, tenzij
tenminste twee maanden van
tevoren schriftelijk is opgezegd. De
abonnementen zijn gratis.
(Maximaal 1 per huishouden)
Redactie
Dit parochieblad wordt verzorgd
door
de info-commissie: Ger Claessens
(hoofdredactie), Bram Jansen,
Twan Peeters, Rien van den Brand,
Bert Suilen en Paul Ansinger
(eindredactie).

Uit de bijbel...
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de
hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond,
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen
geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je
rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de
synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden,
trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen
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Bezoek ons online:
www.dekenaatvenray.nl

Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?
Ondergetekende:
 Wenst zich te abonneren op het gratis parochieblad “Samen Kerk”
 Wenst zijn/haar abonnement op te zeggen
Dat het parochieblad wegens verhuizing voortaan naar het nieuwe adres gestuurd zal worden

Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en plaats:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Bij verhuizing:

Oud adres:
________________________________________________
Oude postcode en plaats: ________________________________________________
De coupon uitknippen en opsturen naar de Redactie.
(adres: zie bovenaan; u kunt ook per email abonnementswijzigingen doorgeven)

