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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; stipendi-
um:  € 7,- voor missen op weekdagen, € 21,- voor 
weekendmissen.  Bankrekeningnummer: 
57.97.39.481 
 
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:  9.00 uur 
Zaterdag:  19.15 uur 
Zondag:   9.30 uur 
 

PATERSKERK 
 
Adres 
Parochie OLV van Zeven Smarten  
Leunseweg 5, 5802 CE Venray 
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl 
 
Misintenties opgegeven 
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur, 
telnr.: 0478-580202; stipendium:  € 7,- voor mis-
sen op weekdagen,  € 21,- voor weekendmissen. 
Bankrekeningnummer: 23.18.03.494. Postbank 
(giro): 420.40.20.  
 
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 mini-
mumkerkbijdrage: 1% jaarinkomen (minimum van € 
96,- per jaar).  
 
Inloopmorgen op woensdag 
Pastorie:  9.30 -12.00 uur 
Kerk:   10.00 - 12.00 uur 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  18.30 uur 
Zaterdag:  18.00 uur 
Zondag:   11.00 uur (met kinderwoord-
dienst en opvang voor babies en peuters) 
 
Aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag:  17.30 uur  

Parochiekroniek 

GROTE KERK 
 
Overledenen 
Ria van der Hop -van de Langenberg, 66 
jaar -- Ciel Marlet - van de Loo, 82 jaar 
-- Ria Bollen, 68 jaar -- Gonny van Gas-
tel - Rutten, 84 jaar -- Steph Sanders, 88 
jaar -- Stien Vervoort - Smedts, 79 jaar -- 
Ria Hodzelmans, 49 jaar -- Truus Janssen 
- Vink, 77 jaar -- Gerrit Schoonderbeek, 
81 jaar -- Jo Schwachöfer - Duijnmaijer, 
90 jaar -- Mia Hendrix, 98 jaar -- Joke 
Kroon - Mathijssen, 77 jaar -- Nel Smits - 
Franssen, 73 jaar -- An Litjens - Coppis, 
89 jaar-- Wiel Swinkels, 85 jaar -- Anne-
ke Janssen, 85 jaar -- Annie Janssen, 86 
jaar -- Gerda Claessens - Arts, 74 jaar -- 
Harry Oudenhoven, 65 jaar -- Frans 
Claessens, 84 jaar -- Frans van Opber-
gen, 88 jaar -- Harrie Hendrix, 89 jaar 
 
Huwelijken 
Mien en Henk Jansen - Wilmsen, Gouden 
bruiloft   
 
Dopelingen 
 Jasper Achten -- Hidde Denissen -- Tho-
mas Dik -- Noëlle Spee -- Yfke van Dijck -
- Nienke Reynders -- Lynn Jansen -- Abby 
Huijbers 

PATERSKERK 
 
Overledenen 
J. Rouvroye – Smits 
 
Huwelijken 
geen 
 
Dopelingen 
Daan Loonen -- Annabel Witjes -- Lieke 
Tijssen -- Faya Smits -- Sem van den Oe-
ver -- Amber Pleket -- Wouter Engelen -- 
Deavy Weber -- Wouter Engelen 
 
 

Gezinsvieringen  
Het schema voor de gezinsvieringen wordt weer gemaakt.  
 
In de Paterskerk zal er zoals gebruikelijk op zaterdagavond 
een gezinsmis zijn rond Sint Franciscus, de Advent, de pre-
sentatie van Communiekantjes, Palmpasen en er zal een 
dankviering zijn voor de Communiekantjes. Precieze data 
worden nog bekend gemaakt. 
 
In de Grote Kerk zullen er in het nieuwe schooljaar gezins-
vieringen zijn op in principe elke tweede zondag van de 
maand om 11.00 uur. Deze gezinsvieringen vinden plaats op 
het priesterkoor.  
 
In het bijzonder alle gezinnen zijn van harte welkom! 

mailto:petrbnd@zonnet.nl
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Vrijheid in vakantietijd 

Voor mensen die de dagelijkse druk van het werk ervaren, zal de op handen zijnde vakantietijd een aange-
name verlichting zijn. Een periode van vrijheid na een jaar van gebondenheid aan de dagelijkse verplichtin-
gen. Maar vrijheid, waar zit die nou eigenlijk in? 
 
In de jaren ’90 was ik een jaar lang vervangend pastoor van een paar heel kleine dorpjes. Ik sprak een bezoek 
af bij een boerderij, waarvan de bewoners 40 jaar getrouwd waren. ‘Komt u maar achterom”, had de vrouw 
gezegd. Die voordeur van ons is in 40 jaar geen 40 keer gebruikt. Dat deed ik. Ik klopte aan, maar er kwam 
geen antwoord. Na nog een paar keer kloppen , probeerde ik de klink. De deur ging open en ik stond in de 
achterkeuken. Er stond een tafeltje op de loper die naar de keuken leidde. Op dat tafeltje lag een briefje: 
“Pastoor, we zijn nog niet thuis, maar we komen er zo aan. Loop maar door de keuken in. Er staat al koffie 
klaar.” Dat deed ik dan ook maar en inderdaad een paar minuten later waren ze er.  
De open deur, het briefje op het tafeltje, de koffie die klaarstond: ze ademen de tijdgeest van toen en daar; 
de tijdgeest die ervan uitging, erop vertrouwde,  dat de mens die in het huis binnenging zijn vrijheid niet zou 
misbruiken.  
Zonder te willen somberen, mogen we ons wel afvragen wat we met dat kostbare vertrouwen en die vrijheid 
gedaan hebben. Het wantrouwen dat mensen  vrijheid misbruiken achten we tegenwoordig zo groot, dat 
elke vliegreis begint met een heel precieze controle van elke stukje metaal dat we met ons meedragen. Het 
wantrouwen dat we de vrijheid misbruiken is blijkbaar zo groot dat in een winkel van een beetje formaat ca-
mera’s op  hoek en kant hangen. Wat hebben we met onze vrijheid en onderling vertrouwen gedaan? Iets 
moet er toch mis zijn gelopen?  
In het denken van deze tijd wordt vrijheid vaak gezien als kunnen doen en laten wat je wilt. Maar vrijheid 
kun je op twee manieren benaderen. 
De ene benadering heet –filosofisch gezien- de negatieve vrijheid: dat is de vrijheid  van het liberalisme. Je 
bent vrij om te doen en te laten wat je wilt, zolang je er een ander geen kwaad mee doet. Deze vrijheid is 
dus wel begrensd, maar de begrenzing is van negatieve aard: de last die een ander aangedaan wordt, is de 
grens van de vrijheid. Van die vrijheid gaan we in onze wereld tegenwoordig uit en alle moeite die we heb-
ben , alle kunstgrepen die we moeten uitvoeren om onze vrijheid in stand te houden komen voort uit de 
drang van de mens om zich niet aan die grens te houden.    
 
De positieve vrijheid daarentegen is een vrijheid met een doel: het doel om een goed mens te zijn, het doel 
om een goed leven te leiden. De eigen vrijheid is er dan ook voor de ander. Maar dit soort vrijheid kan niet 
door de staat worden afgedwongen. Positieve vrijheid dient vanuit de mens zelf te komen. Dat is wat Paulus 
de vrijheid van de Geest noemt: “Wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Ook die krachten zitten in 
een mens.  Die innerlijke vrijheid brengt ons juist ertoe om naar anderen om te zien.  
Daarover heeft Paulus het in de Galatenbrief als hij zegt:  Gebruik je vrijheid niet als excuus voor je onverza-
digbaar en vernietigend egoïsme, want dat leidt alleen maar tot ellende. Gebruik je vrijheid om goed te zijn.  
Die positieve vrijheid is de vrijheid die de Bijbel ons voorhoudt. Dat is de bevrijding die Christus ons brengt. 
Positieve vrijheid is onze eigen keuze: de vrijheid om een goed mens te worden en daarin je geluk te erva-
ren.  In feite is deze vrijheid onbegrensd: er zijn geen grenzen aan goed doen, aan goed zijn en daar geluk in 
ervaren. Van die vrijheid zal een ander alleen maar voordeel hebben. Zoals Hugo de  Groot in de 17e eeuw al 
zei: “Vrijheid is daar waar we gezag hebben over onszelf." Gezag over onszelf om het kwaad te laten en het 
goede te doen. Vrijheid waartoe u en ik geroepen zijn. Elke dag opnieuw en ook in de vakantie. 
Fijne en zinvolle vrije tijd gewenst! 
 
Deken 

mailto:petrbnd@zonnet.nl
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Op naar Rio... 

NOG EEN MAANDJE EN HET IS 
ZOVER: DE WERELD JONGEREN-
DAGEN IN RIO DE JANEIRO. 
VANUIT VENRAY ZULLEN TIEN 
LEDEN VAN IDENT!TY NAAR 
BRAZILIË REIZEN.  
 
Acht van de 
tien leden 

van IDent!ty gaan samen met 
een door henzelf georganiseer-
de reis. Ze vertrekken op 12 juli 
naar de stad Sao Paulo waar ze 
een week zullen verblijven. 
Daarna reizen ze naar 
de Watervallen van de Iguaçu. 
Deze watervallen vormen het grootste complex 
van watervallen in Zuid-Amerika. Ze liggen op de 
grens tussen 
de Argentijnse provincie Misiones 80% en 
de Braziliaanse staat Paraná 20%. Na te hebben 
genoten van de natuur, vliegt men door naar Rio, 
waar het grote evenement en de ontmoeting met 
de nieuwe Paus zal plaatsvinden.  

 
Het evenement 
De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste 
internationale jongerenevenement ter wereld. 
Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, 
komen bij elkaar om samen het katholieke ge-
loof te vieren. ‘Wereldjongerendagen’ staat voor 
nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, 
eucharistie vieren, multiculti socializen… een in-
drukwekkende ervaring om nooit te vergeten!  
 
Programma 

Vijf dagen lang kunnen jongeren verspreid over 
de hele stad deelnemen aan klein- en grootscha-
lige culturele festivals, vieringen, muziekconcer-
ten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 
Drie ochtenden is er een Nederlandstalig pro-
gramma. Traditionele hoogtepunten van de WJD 
zijn de verwelkoming van de paus op donderdag, 
op zaterdagavond de grote avondwake onder de 
sterrenhemel van Rio de Janeiro, en op zondag 
een indrukwekkende slotviering 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterval
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Argentini%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brazili%C3%AB
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De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch 
evenement. In Nederland, maar ook in diverse 
andere Europese landen, openen tal van kerken 
en gebedshuizen ‘s nacht hun deuren. In 2013 was 
dat in het weekend van 21 juni, rond de kortste 
nacht van het jaar. 
De kerkennacht vertelt een verhaal bij iets wat 
anders alleen maar een gebouw met deuren en 

Kerkennacht 21 – 23 juni 2013 

ramen blijft. Op deze manier worden kerken en 
gebedshuizen zichtbaar als plekken waar iets te 
beleven valt. Plekken die iets toevoegen aan de 
waarde van het leven. Bezoekers aan de kerken-
nacht mogen meegenieten van waar kerken goed 
in zijn. De kerkennacht wordt georganiseerd door 
de Stichting Kerkennacht Nederland en onder-
steund door de Raad van Kerken. In 2007 werd de 
eerste kerkennacht georganiseerd. Aan de vierde 
kerkennacht in 2013 deden zo’n 50 plaatsen mee, 
waaronder ook de Grote Kerk en de Paterskerk in 
Venray. 
 
In de volgende editie van uw parochieblad meer 
informatie over het verloop van dit evenement. 
  

Grüsz Gott 
Ik wandelde en sprak met de Heer. 
Wij wandelen naast elkaar, 
de Vader en het kind 
dat het nog niet begrijpt. 
Het waagde nauw de vraag. 
Nog met de ochtenddauw 
zijn wij op pad gegaan: 
Hij nam mij bij de hand. 
De bloemen groeten Hem 
-Yes Lord- de schuchtere beek 
houdt haast zijn kabbelen in. 
De bergen worden licht. 
Wij wandelen naast elkaar, 
de Vader en het kind. 
Ik zie Hem niet, maar Hij 
is mij zó dicht nabij 
als geen op aarde ooit was. 
 
(Ida Gerhardt, Verzamelde Gedichten I) 
 

http://www.kerkennacht.nl/locaties/
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Tienergroep Rock Solid Venray bezocht voor de derde keer Normandië 

Zaterdag 27 april 2013 was het dan eindelijk zo ver. We gingen naar St. 
Wandrille Rancon in Normandië met tienergroep Rock Solid Venray.  Dit jaar 
waren we met een grote groep. Vijftien tieners, zes begeleiders, vier auto’s en 
gelukkig een busje om alle bagage in kwijt te kunnen. Om zeven uur in de och-
tend moesten we al verzamelen bij de kerk. Eerst hadden we een korte gebeds-
dienst waarbij we ieder werden gezegend. Hierna was het afscheid nemen van 
de ouders en hup in de auto op naar Normandië; we hadden een lange reis na-
melijk voor de boeg van maar liefst zes uur. Onderweg hadden we nog twee 
stops gemaakt. ’s Middags rond een uur of drie waren we gearriveerd op onze 
bestemming. Toen gingen we meteen het gastenverblijf bekijken; je eerste in-
geving je daar binnenliep was:  ‘’Het is hier echt vies en totaal geen luxe’’. Maar 
na een korte tijd was je daaraan gewend en bleek het wel mee te vallen. Trou-
wens zien veel huizen er daar niet geweldig uit. Na de eerste kennismaking met 
het huisje ging iedereen zijn spullen uitpakken, de jongens sliepen beneden en 
de meisjes boven. De omgeving daar was echt heel mooi, we  hadden een heel 
mooi uitzicht. Na het avondeten is een kleine groep naar de completen gegaan. 
De completen is de afsluiting van de dag voor de monniken; dit gebeurt iedere 
dag om 9 uur. Dit was heel bijzonder om een keer mee te maken. Hierna zijn we 
met de hele groep een wandeling gaan maken over een hele grote brug, de 
Pont de Brotonne. 
 
De volgende dag, zondag 28 april, zijn we eerst ’s ochtends op het abdijterrein 
naar de zondagmis geweest. De viering was mooi en plechtig, maar helaas in het 
Frans en Latijn. Na de mis was er tegenover de abdij een middeleeuwse markt, 
waar we wat mochten rondlopen. Een leerlooier, die armbandjes maakte met je 
eigen naam erop, deed met onze tienergroep gouden zaken. Hij heeft er min-
stens tien gemaakt. Na de lunch zijn we met z’n allen naar de stad Lisieux ge-
gaan. Bij veel mensen zal waarschijnlijk de naam ‘de kleine Théresia’ bekend 
zijn. Hier mochten we de aan haar gewijde basiliek bezoeken. Deze was heel 
mooi van binnen, overal zijn beschilderingen in de kerk te zien (ook op het pla-
fond). Na alles daar gezien te hebben, hebben we nog eventjes met een appel-
tje genoten van het zonnetje. Hierna moesten we helaas terug, omdat de jon-
gens bij de paters gingen mee-eten. Zij vonden het eten heel lekker, maar het 
was wel een bijzondere ervaring. Er mocht namelijk niet gepraat worden tijdens 
het eten; er werd voorgelezen door een pater uit een boek en de gasten zaten 
aan de grote gastentafel in het midden van de refter . De meiden mochten he-
laas niet mee-eten met de mannen. Maar zij konden in het gastenhuis genieten 
van een smakelijke maaltijd, die met liefde door het keukenteam bereid was. De 
verse wafels met warme kersen en slagroom was een traktatie die de jongens 
moesten missen. Ook deze avond zijn we weer naar de avondcompleten ge-
weest. Hierna hebben we het spel ‘Weerwolven van Wakkerdam’ gespeeld. 
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Maandag 29 april begon voor sommige met hele slaperige oogjes, omdat 
één van de meiden een nare droom had gehad en de boel ’s nachts wakker 
gegild had. Maar na een stevig ontbijt zijn we naar een Benedictinessen-
klooster gegaan, waar we de mis met ze hebben gevierd. De nonnen zongen 
heel hoog in deze mis. Na de mis hebben we met de Nederlands broeder 
Rob gepraat. Deze broeder kent deken Smeets van zijn tijd uit het semina-
rie; hij is niet in een parochie gaan werken, maar zit nu dus in een klooster. 
Wij mochten hem van alles vragen over het leven als benedictijn. Hierna 
hebben we gezellig met z’n allen gepicknickt in de kloostertuin. Genietend 
van een goed verzorgde lunch met veel lekkere dingen én het prachtige 
weer, luisterden we naar het beroemde verhaal van deken Smeets over de 
roze kamerolifant. ’s Middags zijn we op voorstel van broeder Rob naar het 
kustplaatsje Etretat geweest. Hier was het heel erg mooi; het kiezelstrand, 
een knalblauwe zee, een hoge berg (rotsen). De kustlijn zijn we gaan be-
klimmen; als je boven op stond was het uitzicht heel erg mooi. Na de be-
klimming hadden we nog eventjes de tijd om de souvenirwinkeltjes te be-
zoeken. Daarna zijn we doorgereden naar Fecamp, een kustplaatsje verder-
op. Boven op de berg stond een visserskerk en bunkers uit de Tweede We-
reldoorlog. Dit was gaaf om te zien en ook hier was het uitzicht adembene-
mend mooi. Na hier nog een uurtje te hebben rondgehangen en heel veel 
foto’s te hebben gemaakt, gingen we de beroemdste en oudste boom uit 
Frankrijk te bezoeken. Deze boom is zo bijzonder, omdat er in de boom 
twee (hele kleine) kapelletjes zitten. Deze boom is zo’n 800 jaar oud en 
word maar een beetje bij elkaar gehouden met stalen buizen en kabels.  Na 
ook dit te hebben gezien gingen we moe, maar voldaan terug naar ons gas-
tenverblijf. 
 
De volgende dag was helaas alweer de laatste dag. We zijn eerst naar de 
mis geweest in de middeleeuwse kapel Saint Saturnin. Deze mis werd ge-
daan door deken Smeets en was gelukkig weer eens in het Nederlands. 
Hierna zijn we gaan eten en hebben we onze spullen ingepakt; om 11:00 
waren we klaar om te vertrekken.  Het spande er nog even om of we nog 
iets konden bezoeken op de terugweg (wat wel de planning was). Dit kwam 
omdat de auto van een van de begeleiders kapot was; dit bleek  
en kapotte accu te zijn. Nadat deze vervangen was door een lokale autobe-
drijfje en met hulp van de ANWB konden we dan zonder zorgen vertrekken. 
We maakte een tussenstop het plaatsje Amiens, om de  immens grote ka-
thedraal te kunnen bezoeken. Deze was vooral heel erg groot van binnen 
met mooie glas in lood ramen. Na ook dit te hebben gezien gingen we dan 
echt terug naar Venray. Bij Maastricht zijn we nog gestopt om te eten bij de 
Mc Donalds. Nadat we ons bij het tankstation ‘De Romeinse put’ bij Venray 
verzameld hadden, reden we met de alle auto’s tegelijk naar de Petrus Ban-
denkerk, waar tegen 21:45 alle ouders ons stonden op te wachten. 
Het was echt geweldige ervaring; iets om nooit meer te vergeten. 
 
 
Geschreven door Jessica Engels ,  
met hulp van Janine, Merel, Jeanette, Sjoerd, Rubin, Kasper en Arthur. 
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Zangers van Sint Frans voeren prachtig Requiem uit 

Het was in het najaar van 2011, toen dirigent Ad 
de Vries, net nieuw bij de Zangers van Sint Frans, 
met een vraag naar het koor toe stapte: “Wat 
zouden jullie nu graag op een concert willen uit-
voeren?” De keuze bleek niet moeilijk te zijn; een 
groot deel van de Zangers zou graag het Requi-
em van Gabriel Fauré willen uitvoeren. Vanaf dat 
moment zijn de repetities voor dit bijzondere 
werk gestart. 
 Anderhalf jaar later; een tijd die zich kenmerkte 
door veel (extra) repetities en repetitiedagen was 
het zover: 26 mei jongstleden hebben de Zangers 
van Sint Frans hun voorjaarsconcert gegeven in 
onze Paterskerk. Het beloofde een heel muzikale 
middag te worden, met medewerking van het 
nieuw opgerichte kamerkoor Cappella Attico en 
het Genneps Vocaal Ensemble, twee koren waar-
bij ook enkele van onze Zangers zich hebben aan-
gesloten. Helaas moest Cappella Attico op het 
laatste moment afzeggen omdat een kwart van 
het toch al kleine koor ziek was. Gelukkig bleek 
de rest van het programma lang genoeg om er, 
ook zonder medewerking van dit koor, een ge-
slaagde middag van te kunnen maken. 
 Met finesse openden de Zangers van Sint Frans 
het concert met vijf zeer verschillende liederen, 
uit diverse  muzikale stromingen. Enige overeen-
komst tussen deze liederen was het feit dat ze 
met gevoel en dynamiek gezongen werden. Niet 
alleen het koor zelf, maar ook het publiek, ge-
noot hier zichtbaar van. 
 Het Genneps Vocaal (zoals dit mannenkoor in de 
volksmond genoemd wordt) had maar liefst tien 
stukken op het programma staan, die het koor 
met haar bekende bronsgroene klankkleur 
bracht. Het Vocaal sloot haar optreden af met het 
bekende “Cantique de Jean Racine”, samen met 
De Zangers gezongen. 
 Na de pauze was het zover: vol concentratie en 
met bezieling zongen de Zangers van Sint Frans, 
onder leiding van dirigent Ad de Vries en organist 
Roelof Hamberg, het Requiem. In de eerste delen 
van het Requiem werd een mooie sfeer opge-
bouwd. De soliste uit eigen gelederen, Sanne 
Lenssen, zong een mooi en puur Pie Jesu en het 
slotstuk In Paradisum maakte een prachtige uit-

voering van het Requiem compleet. Achteraf wa-
ren reacties lovend: “De Zangers zingen in de mis 
al mooi, maar zo’n concert is echt prachtig. Wat 
een dynamiek. Ik verheug me nu al op jullie vol-
gende concert.” Tegen een van de leden werd 
gezegd: “Je mag trots zijn dat je van zo’n mooie 
groep deel uit mag maken, hopelijk houden jullie 
dit nog lang vol.” 
 De Zangers kunnen zeer tevreden terugkijken 
op wederom een geslaagd concert. Hiervoor wil-
len ze de dirigent, organist, en solisten Sanne 
Lenssen en Mario Veldpape bedanken. Op dit 
moment maken ze zich klaar voor een concert-
reis naar Praag, Bratislava, Boedapest en Wenen. 
In de volgende editie van Samen Kerk wordt van 
deze reis verslag gedaan. 
  
Noortje van der Wijst-Derks 
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Op zaterdag 13 juli 2013 zal er in het heiligdom 
van St Jozef te Smakt een gebedsprogramma 
plaatsvinden met pater dr. Joseph Vadakkel uit 
India. Het programma begint in de St Jozef-
kerk om 09.30 uur met de rozenkrans van St Jozef 
en aansluitend om 10.00 uur gevolgd door een 
plechtige eucharistieviering. Hoofdcelebrant 
is Monseigneur Frans Wiertz. 
  
Om 11.30 uur geeft pater Vadakkel zijn voor-
dracht met aansluitend de zegen met de relikwie 
van de zalige paus Johannes Paulus ll. 
Thema: St. Jozef geneest onze familie. 
Na de lunchpauze om 13.30 uur is er stille aanbid-
ding, rozenkrans van Maria en om 15.00 uur 
het Uur van de Goddelijke Barmhartigheid met 
een genezingsgebed en de individuele zegen met 
het Allerheiligste Sacrament. Iedereen is welkom. 
Toegang is gratis.  

Introductie pater dr.  Joseph Vadakkel.      
       

Pater dr. Joseph 
Vadakkel is sinds juli 
2011 directeur van 
het aanbiddings- en 
evangelisatiecen-
trum te Smakt. 
Reeds vanaf 1997 
geeft pater Vadakkel 
voordrachten en me-
ditaties in vele landen 

van Europa. Zijn gebedsprogramma’s worden van 
harte aanbevolen door vele bisschoppen.  
  
Pater Joseph legt bijvoorbeeld uit hoe we Jezus in 
ons dagelijks leven kunnen ervaren. Hoe kunnen 

Persbericht 

we een persoonlijke relatie met Jezus onderhou-
den? Hoe blijven we sterk in ons vertrouwen in 
Hem tijdens elke situatie etc.? 
 
De pater kan de Heilige Schrift op een inspireren-
de en levendige wijze verduidelijken. Hij doet dat 
met eenvoudige en uit het leven gegrepen voor-
beelden. Veel mensen worden erdoor geraakt en 
ervaren genezing, vrede en vreugde. 

Tijdens het programma in Smakt geeft pater 
Vadakkel voordrachten over de verschillende as-
pecten uit het leven van St. Jozef. Hij toont ons 
hoe Jezus het antwoord is op persoonlijk verdriet, 
zorgen, conflicten, depressies etc. en hoe St. Jozef 
ons kan leren om te gaan met de dagelijkse zor-
gen.  
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Het Onze Vader 

Er is één gebed dat boven alle andere gebeden 
gaat: Het Onze Vader. 
Volgens het evangelie heeft Jezus dit gebed zelf 
aan zijn apostelen geleerd, toen ze hem vroegen 
hoe te bidden. Het is Zijn eigen geschenk aan 
Zijn kerk.   
Vrijwel alle regels van het gebed zijn afkomstig 
uit verschillende boeken van het oude testament, 
zoals Jesaja 63, Ezechiël 36, Samuël 3, Spreuken 
30, Psalm 199 en 1 Kronieken29. 
Het oude testament wordt ook wel het “eerste 
testament” genoemd en het nieuwe testament 
“het tweede”. Ieder testament belicht één kant 
van het zelfde verhaal: Hoe is God er voor zijn 
mensen. 
Het eerste testament vertelt het verhaal over 
God en het volk Israël: de schepping, de uittocht, 
de redding, de profeten. 
Het tweede testament vertelt het verhaal over 
Gods Zoon, in Israël geboren, gestorven en verre-
zen, die Zijn Geest uitzendt over alle volkeren der 
aarde. 
Jezus leert zijn apostelen bidden met een korte 
samenvatting van zijn boodschap. Hij doet dat 
met woorden die Hij ontleent aan het eerste tes-
tament. De kern van beide testamenten is dezelf-
de: Hoe is God er voor Zijn mensen, wat doet Hij 
voor hen, wat vraagt Hij van hen. 
     
Naar de vorm bestaat het gebed uit vier delen. 
1.  De aanspraak. (Mat. 6,9a) 
Onze Vader, die in de hemel zijt. 
We hebben het tegen God die ons aller Vader is. 
Wij zijn Zijn kinderen op aarde. Als we Zijn wil 
doen gaat onze aarde meer lijken op Zijn hemel. 
 
2.  De drie ‘Gij’-beden. (Mat. 6,9b-10) 
- uw naam worde geheiligd; 
- uw rijk kome; 
- uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
In deze drie beden staat God centraal, Zijn naam, 
Zijn rijk,  Zijn wil. 
De naam van God is: ik ben er, ik ben er vóór jou, 
ik  ben mét jou. Die naam is Zijn programma. 
Zijn vraag aan ons: om er te zijn voor anderen zo-
als Hij er is voor ons. Als wij dat doen, als wij er 

zijn voor anderen, brengen we Zijn rijk dichterbij 
en doen we Zijn wil: we laten onze aarde lijken 
op Zijn hemel.  
We vragen om de verwerkelijking van de drie 
beden door God zelf en we laten ons inschakelen 
om Zijn rijk dichterbij te brengen. 
 
3.  De vier ‘wij’-beden. (Mat. 6,11-13a)  
- Geef ons heden ons dagelijks brood; 
- en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan 
anderen hun schuld vergeven ; 
- en leid ons niet in bekoring, 
- maar verlos ons van het kwade. 
 
Deze vier beden bevatten directe vragen aan 
God. Geef ons wat écht nodig hebben.  
Vergeef ons wat we fout doen en wij zullen ande-
ren hun fouten vergeven.  
Help ons in te zien wat fout is en te doen wat 
goed is. 
De derde en vierde zou als één bede gezien kun-
nen worden. Toch ligt de keuze voor zeven be-
den (zeven als getal van de volheid) het meest 
voor de hand, zodat van een volheid van beden 
gesproken kan worden. 
 
4. De lofprijzing. (Mat. 6,13b) 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
De lofprijzing is niet oorspronkelijk. Hij is in de 
tweede eeuw toegevoegd en ontleend aan 1 
Kron. 29,11 . 
 

 
De "Onze Vader"-kerk in Jeruzalem is gebouwd op de 
plaats waar Jezus Zijn leerlingen het "Onze Vader"heeft 
geleerd. De kerk is versierd met keramiektegels waarop 
het "Onze Vader" in vele verschillende talen staat geschre-
ven 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
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Bisschop Frans Wiertz heeft op 23 maart 2013 
een kerkelijke rechtbank geïnstal-leerd die gaat 
bekijken of de Limburgse missiebisschop Frans 
Schraven en gezellen mogelijk zalig verklaard of 
zelfs officieel als martelaar bijgeschreven kunnen 
worden. Bisschop Schraven, geboren in 1873 in 
Lottum, werd in 1937 met acht gezellen in China 
gedood door het Japanse leger.  
De installatie van de speciale rechtbank volgt op 
vooronderzoek naar de mogelijke zaligver-
klaring. De rechtbank gaat een onderzoek in-
stellen naar het motief van de moord op deze 
missiebisschop en zijn gezellen. Zij denkt een half 
jaar de tijd nodig te hebben. De on-
derzoeksresultaten gaan daarna naar Rome, waar 
het proces dan vervolgd wordt. 
Bram Jansen, secretaris van het kerkbestuur van 
de Paterskerk, is benoemd tot secretaris van de 
nieuwe kerkelijke rechtbank.  
Frans Schraven werd op 13 oktober 1873 in het 
Noord-Limburgse Lottum geboren en groeide op 
in Broekhuizenvorst, waar hij in 1899 als Lazarist 
ook zijn Eerste H. Mis vier-de. Vervolgens werd 
hij missionaris in China, waar hij in 1921 tot bis-
schop werd gewijd met een benoeming als apos-
tolisch vicaris van het vicariaat Chengtingfu. In de 
missiepost van die stad bood hij bescherming aan 
ruim 5.000 vluchtelingen, vooral vrouwen en 
meisjes. Op 9 oktober 1937 veroverde het Japan-
se leger de stad en kregen de soldaten acht da-
gen de vrije hand om te doen en laten wat ze wil-
den. Toen een bende soldaten van Schraven eiste 
dat hij hen tweehonderd Chinese vrouwen zou 
uitleveren om als ‘troostmeisjes’ te dienen, wei-
gerde hij. Daarop werd hij met acht gezellen af-
gevoerd en diezelfde avond op gruwelijke wijze 
om het leven gebracht. Het onderzoek gebeurt in 
opdracht en onder verantwoordelijkheid van de 
bisschop van Roermond, mede op verzoek vanuit 
China. Actor (vrij vertaald: initiatiefnemer) is de 
Ne-derlandse Provincie van de Congregatie van 
de Missie (beter bekend als de Heren Lazaris-
ten), gevestigd te Panningen. 
 
Mgr. Schraven en gezellen worden in het bis-dom 
Roermond onder meer bijzonder vereerd in een 

speciale gedachteniskapel, die is inge-richt in de 
parochiekerk van Broekhuizenvorst.  
Bij gelegenheid van de 75-jarige herdenking van 
de moord werden twee boekwerken over het le-
ven en het martelaarschap van mgr. Schraven 
uitgegeven. Het eerste is een strip-album in vier 
talen, getiteld ‘Post uit China’ en gemaakt door 
de Belgische striptekenaar Geert de Sutter, die 
daarvoor onlangs in Gorin-chem de Gabriëlprijs 
voor het beste religieuze stripboek van het afge-
lopen jaar ontving.  
En het tweede is het boek ‘Over mijn lijk’ van 
kunstenaar Jan Haen en artistiek fotograaf Jef 
Hendriks. Het stripalbum is onder meer verkrijg-
baar via de verzendboekhandel van het bisdom 
Roermond, www.carolushuis.nl. 
 
Meer info is onder meer te vinden op: 
www.mgrschraven.nl. 
 
Ook kunt u informatie vinden op Facebook: 
Mgr.Schravenstichting 
 
 
Bron: Infobulletin Bisdom Roermond, jaargang 
12, nr.4, april 2013 

Rechtbank zaligverklaring Mgr. Schraven geïnstalleerd  
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Wil je het katholieke geloof beter begrij-
pen? 
 
Voel je als katholiek de behoefte aan die-
per inzicht en bezinning? 
 
Wil je weten hoe je een persoonlijke rela-
tie met Jezus kunt onderhouden in je dage-
lijks leven?   
 
Hoe creëer je een katholieke lifestyle?  
 
Wil je weten wat Jezus van je verwacht en 
hoe Maria en Jozef daarbij  
behulpzaam kunnen zijn? 
 
Dan is deze zomercursus misschien wel iets 
voor jou / u! 
 
Vanaf juni 2013 verzorgt het St Jozef Evan-
gelisatiecentrum van pater dr J.  
Vadakkel te Smakt acht bijeenkomsten 
over het katholieke geloof, o.l.v.  pastoor C. 
Müller uit Leunen. De cursus 
is bedoeld voor een breed publiek, voor 
mensen die zoekende zijn maar ook voor 
gelovigen die behoefte hebben 
aan verdieping. Voor jong en oud.  
 
De cursus is erop gericht om ideeën op te 
doen, maar ook om zelf geraakt te  
worden door verhalen en ervaringen.  
 
De volgende onderwerpen zullen aan de 
hand van de jongerencatechismus 
(YOUCAT) aan de orde komen:  
 
 
-    Wat geloven wij  katholieken? Wat is de 
waarde van het Woord van God?  
 
-    Waarom wil God de kerk? 
 
-    Hoe vieren wij  de christelijke gehei-
men?  
 
-    De H. Eucharistie en de andere Sacra-
menten 

 
-    Hoe vinden wij  in Jezus Christus het wa-
re leven?  
 
-    Hoe kunnen wij bidden? Hoe belangrijk 
is het gebed?  
 
-    Hoe lezen we de bijbelwoorden? Hoe 
aanbid je God? 
 
-    Maria en Jozef als voorbeeld voor onze 
lifestyle in deze tijd.  
 
Data: woensdag 19 juni, 3, 17 en 31 juli,  14 
en 28 aug, 11 en 25 sept. 2013* 
 
 
Locatie: De pastorie naast de St Jozefkapel, 
St Jozeflaan 56a Smakt, bij  
Venray 
 
Tijdstip: 19.00u - 20.00 u.  Toegang: gratis 
 
 
 
Graag vooraf telefonisch aanmelden: 06-
48731992 of via email:  
jozefsmakt@gmail.com  **** 

Zomercursus "Geloofsverdieping bij St Jozef in Smakt"  



13 

Jaargang 13, nummer 3: Zomer  

Vergadering diocesane pastorale raad 

Tijdens de vergadering van 13 mei ll. vertelde Mgr. 
Wiertz dat voor het studiejaar 2013 -2014 in geen 
enkel Nederlands bisdom een Nederlandse stu-
dent is aangemeld voor de priesteropleiding. Dat 
houdt in dat er over 10 jaar geen enkele Nederlan-
der tot priester zal worden gewijd.  
Het bisdom Roermond heeft met het oog op deze 
ontwikkeling, die al langer speelt, de priesteroplei-
ding in het bisdom een aantal jaren geleden open-
gesteld voor buitenlandse studenten. Daarbij doen 
zich 2 problemen voor: het taalprobleem en het 
cultuurprobleem. De studenten volgen tijdens hun 
studie in Rolduc een intensieve leergang Neder-
lands en worden uitvoerig geïnformeerd over de 
verschillen in geloofsbeleving tussen hun land van 
herkomst en Nederland.  
Na voltooiing van hun opleiding worden deze se-
minaristen vaak door hun eigen bisschop in hun 
eigen land tot priester gewijd. Ze verplichten zich 
ertoe om na hun wijding 10 jaar in ons land als 
priester werkzaam te zijn.  
Door de plaatsing van buitenlandse studenten is 
het mogelijk de infrastructuur en de personele be-
zetting van het seminarie in stand te houden. Deze 
opleiding zou zonder deze buitenlandse studenten 
op korte termijn gesloten moeten worden. 
In enkele bisdommen in India kan van degenen die 
zich voor de priesteropleiding aanmelden slechts 
10% geplaatst worden. Dat betekent dat 90% 
vooralsnog niet kan worden opgeleid.  
Althans niet in India. 
Het bisdom Roermond gaat ervan uit dat we zowel 
rijkdom als armoede moeten delen met bisdom-
men elders en dus de studieplaatsen die we hier 
“over” hebben, waarvoor geen belangstelling is van 
Nederlanders, open moeten stellen voor landen 
die meer kandidaten dan opleidingsplaatsen heb-
ben. 
Dit zijn overigens niet altijd succesverhalen. Voor 
een aantal studenten zijn de taal-en cultuurver-
schillen uiteindelijk toch te groot. Sommige pries-
ters maken de afgesproken 10 jaren niet vol. Ook 
in dat opzicht is er niets nieuws onder de zon. Van 
de 250 missionarissen die destijds door Arnoldus 
Janssen werden uitgezonden kwam de helft voortij-
dig naar ons land terug vanwege problemen met 
taal, cultuur of gezondheid. 
Het bisdom Roermond pakt het probleem van een 

dreigend priestertekort in eigen land dus aan door 
seminaristen in andere landen te werven.  
De vraag blijft, of iemand die is opgegroeid als ka-
tholiek in India of Vietnam erin zal slagen om ge-
loofsvragen te begrijpen van iemand die is opge-
groeid als katholiek in Nederland. Sinds de jaren 
’60 van de vorige eeuw is er in de kerk in ons land 
veel veranderd en gedeeltelijk ook weer “terug 
veranderd”. Veel katholieken hebben sindsdien 
hun kerk achter zich gelaten. Dat bepaalt voor een 
deel ook het beeld van hen die bleven (of terug 
kwamen). 
Een andere vraag, minstens even moeilijk te beant-
woorden, is waarom katholieke priesters en gelovi-
gen er niet meer in slagen om Nederlandse jonge-
ren te inspireren en te motiveren om voor het 
priesterschap te kiezen. Iemand die daar wél voor 
kiest mag in eigen omgeving eerder argwaan en 
bezorgdheid dan bijval verwachten. 
Dan bieden priesters van elders uitkomst. En zijn 
bijzonder welkom.  
  
Ger Claessens. 
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Multimediawijzer 

Boek-recensie ‘De vijf talen van de liefde’ 
In de winter heb ik met enkele ouders deelgenomen aan een serie workshops met de titel ‘De tijd 
van je leven’. Eén van die inspirerende avonden ging dieper in op het boek ‘De vijf talen van de lief-
de’ van Gary Chapman.  In de multimediawijzer deze keer aandacht voor dit bijzondere boek. 
 
 

Gary Chapman (links) is een gerespecteerd Amerikaans christelijk relatiethera-
peut, die veel boeken heeft geschreven. Deze boeken geven zijn opgedane 
kennis weer met betrekking tot mens en relatie. Het boek ‘De vijf talen van de 
liefde’ is ontstaan doordat hij ontdekte dat veel mannen en vrouwen zich in 
hun relatie niet altijd bemind voelen. De boodschap ‘Ik hou van je lieverd!’ 
komt niet over. In de inleiding van het boek wordt dit op zeer mooie wijze uit-
gelegd; een citaat: 
‘Als wij effectief willen communiceren over cultuurgrenzen heen, zullen wij de 
taal moeten leren van hen met wie we willen communiceren. Hetzelfde geldt 
voor de liefde. Uw liefdestaal en die van uw huwelijkspartner kunnen net zo-

veel verschillen als Chinees van Nederlands. Hoe u ook uw best doet uw liefde in het Nederlands te 
uiten, als uw huwelijkspartner alleen Chinees verstaat, zult u nooit weten hoe u elkaar lief kunt heb-
ben.’ Chapman legt uit dat de verliefdheid, die vaak aan het begin van een relatie sterk aanwezig is, 
deze taalbarrière opheft. Maar zodra deze verliefdheid minder wordt, kan het voorkomen dat man 
en vrouw, in de uiting van de liefde naar elkaar, elkaar minder begrijpen. Chapmans conclusie na 
twintig jaar huwelijkscounseling is dat er in principe vijf liefdestalen te onderscheiden zijn, vijf ma-
nieren waarop mensen liefde kunnen uiten. Net zoals er binnen talen ook weer dialecten zijn te on-
derscheiden, is dat bij liefdestalen net zo. Maar in de basis zijn het de volgende vijf hoofdtalen: posi-
tieve woorden, samen zijn, cadeaus krijgen, dienen en lichamelijk contact.  
 
Zelf heb ik het boek ‘De vijf talen van de liefde’ met plezier gelezen. Het heeft mijn 
ogen geopend en mijn relaties verbeterd. Zo is niet alleen de relatie met mijn vrouw 
Tamara er beter door geworden, maar ook de relatie met mijn dochter en zelfs die 
met mijn ouders. Door het boek is mij veel duidelijker geworden. Zo heb ik begre-
pen hoe dat ik ervoor kan zorgen dat mijn vrouw zich meer geliefd voelt. Ik heb ont-
dekt dat ik een andere liefdestaal spreek dan mijn vrouw. De hoofdtaal van mijn 
vrouw is dienen en dat betekent dat als ik haar wil laten zien dat ik van haar hou, dat 
ik dat het beste kan doen door bijvoorbeeld mee te helpen in het huishouden. Die-
nen is haar hoofdtaal, maar ze spreekt de andere talen ook. Dus af en toe een bos 
bloemen of een oprecht compliment vindt ze natuurlijk ook fijn.  
 
Gary Chapman eindigt zijn inleiding met het volgende: ‘Als u de moedertaal der liefde van uw hu-
welijkspartner hebt vastgesteld en deze leert te spreken, dan geloof ik dat u de sleutel hebt ontdekt 
tot een lang, liefdevol huwelijk. De liefde hoeft niet te verdwijnen na de bruiloft, maar om haar le-
vend te houden zullen de meesten van ons zich moeten inspannen  om een tweede liefdestaal te 
leren.’ 
 
Arthur Gerritzen 
 
Alle boeken zijn te verkrijgen via het Carolushuis (www.carolushuis.nl) of via de dependance in de 
Paterskerk. 

http://www.carolushuis.nl
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Uitgaven Carolushuis 

Willibrord Bijbel '95 (15-18+ jaar) 
Compacte, zeer handzame en voordelige paperback met de complete Willibrordvertaling in de ka-
tholieke canonvolgorde: dus met Deuterocanonieke boeken opgenomen in het Oude Testament.  
Editie met inleidingen op de afzonderlijke Bijbelboeken, maar zonder de aantekeningen en dwars-
verwijzingen.  
 
Paperback 
Omvang: 2000 blz. 
Formaat: 12 x 18,5 cm  
22.50EUR 
Leeftijd: vanaf 15 jaar en ouder. 
 

 
 
 
Leven en denken van Jorge Bergoglio 
De Nederlandse vertaling van het boek ‘El papa Francisco. Conversaciones con el cardenal Jorge 
Bergoglio SJ’, is verschenen.  Het boek, dat onder de naam ‘El Jesuita’ eerder in 
Argentinië verscheen, bevat indringende gesprekken met de toenmalige kardi-
naal van Buenos Aires, die op 13 maart jl. tot paus werd verkozen als opvolger 
van paus Benedictus XVI, die op 28 februari terugtrad. Het boek bevat foto’s 
van zijn familie en van momenten uit zijn pastorale werk. 
In dit boek vertelt Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus, hoe zijn familie in 
Buenos Aires terechtkwam, waar hij geboren werd en opgroeide. Hij vertelt 
over zijn priesterroeping, zijn keuze voor de Jezuïetenorde, zijn ervaringen in 
het onderwijs en het pastoraat en zijn verheffing tot kardinaal door paus Jo-
hannes Paulus II. Ook geeft hij zijn visie op actuele maatschappelijke en kerke-
lijke kwesties. Bergoglio voert een openhartig gesprek met de journalisten en 
schuwt lastige onderwerpen zoals de misbruikschandalen en de Argentijnse dictatuur niet. 
 
 
Biografie Paus Franciscus 
19.50EUR 
 
 
 Het Carolushuis in Roermond is wegens vakantie gesloten van 22 juli t/m 10 augustus. 
 De dependance in de Paterskerk blijft open. 

15 
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De kerk in Nieuw Zeeland 

Mijn geloof wordt bepaald door mijn relatie met 
God 
en niet door (wan)daden van mensen in de kerk. 
 
Een kennis wees me op een artikel in een tijd-
schrift uit Nieuw Zeeland, the Listener van 6 april 
2013. 
De schrijver van het artikel, Karl du Fresne, vraagt 
zich af hoe het feit dat het Katholicisme in Nieuw 
Zeeland momenteel hoger in aanzien staat dan 
andere godsdiensten te rijmen is met de vele 
schandalen rond seksueel misbruik in deze kerk 
en met de hardnekkige geruchten over corruptie, 
machtsstrijd en moreel verval in het hart van de 
kerk in Rome. 
Het is verrassend, schrijft hij, dat de katholieken 
in Nieuw Zeeland met wie hij gesproken heeft 
trots zijn op hun geloof, optimistisch over de toe-
komst en blij met de verkiezing van paus Francis-
cus. 
Nieuw Zeeland is een van de meest geseculari-
seerde landen in de wereld. Toch is het aantal 
katholieken de afgelopen 5 jaar met 4,7% geste-
gen. Een stijging die verband houdt met een toe-
nemend aantal immigranten uit Azië. Van de 
Nieuw Zeelandse katholieken beneden de 25 jaar 
is 40% afkomstig uit Azië of de eilanden in de 
Stille Oceaan. 
Veel mensen die zich in Nieuw Zeeland katholiek 
noemen zijn minder vroom of gehoorzaam dan 
voorheen. Slechts 25% gaat ’s zondags naar de 
kerk. Ze hebben een duidelijke en kritische me-
ning over de leiding en de leer van de kerk van 
Rome. Ze maken zich niet meer druk om allerlei 
onderwerpen die slechts spelen aan de opper-
vlakte van de kerk en die niet te herleiden zijn tot 
de Bijbel.  
In sommige opzichten is de kerk een rommeltje, 
vinden ze, verwijzend naar schandalen en diep-
gaande meningsverschillen over bijv. homoseksu-
aliteit, abortus, euthanasie en celibaat. 
Daarover wordt veel te veel gesproken. Maar het 
zijn géén kernpunten van het katholieke geloof.  
Dat geloof geldt Jezus die de Zoon van God was, 
mens werd, gestorven is en verrezen. En de op-
dracht die Hij ons gaf om, net als hij, er te zijn 

voor anderen. Om te Zijner nagedachtenis eu-
charistie te vieren, om daarmee Zijn naam en 
Zijn boodschap te herdenken en ernaar te han-
delen. 
Ze geloven dat de keuze van de nieuwe paus 
wijst op een terugkeer naar het hart, de kern van 
het evangelie, zoals verwoord in Mattheüs 25. 
Jezus roept daar zijn volgelingen op om de hon-
gerigen te voeden en de daklozen onderdak te 
geven. De paus zou zijn naam gekozen hebben 
omdat God Franciscus van Assisi opdroeg om Zijn 
kerk te herbouwen. En zo’n restauratie is nu no-
dig, niet van de leer van de kerk maar wel van de 
leiding van de kerk, de curie.  
Ze betreuren de schandalen in de kerk om de 
mensen die onder die schandalen lijden en gele-
den hebben. Hun geloof echter is gebaseerd op 
hun relatie met God en die wordt niet beïnvloed 
door (wan)daden van mensen. 
Ze vinden het een voordeel dat Nieuw Zeeland 
Gods “verst verwijderde buitenpost” is. Rome is 
erg ver weg. 
Ze vinden binnen hun kerk verscheidenheid én 
universaliteit erg belangrijk. Binnen het geloof 
zijn er veel verschillen in denken en doen. Er is 
ook een wezenlijke, universele gemeenschappe-
lijke noemer van geloof en liturgie. Een Gregori-
aanse Mis is in Madrid, Boston en Wellington 
hetzelfde: de kerkganger zingt wereldwijd de 
zelfde gezangen, bidt dezelfde gebeden en luis-
tert naar dezelfde lezingen. 
De kerk is als een oude, wijze grootmoeder met 
een achtertuin vol rommel. Aan de buitenkant 
zie je alleen die slordige achtertuin. De wijsheid 
en de schoonheid vind je binnenshuis. 
 
 Ger Claessens. 
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Indruk van de kosterdag en de misdienaarsdag 

In de voorbije weken brachten de kosters van de Paterskerk een bezoek 
aan Grootseminarie Rolduc om Thai, voormalig seminarist-stagiair van 
onze parochie op te zoeken. Enkele weken later volgenden de misdie-
naars van de beide parochies voor wie een geweldige misdienaarsdag was 
georganiseerd. Een sfeerimpressie...  



Enkele jaren geleden is Marjolein Vollebregt (37) 
met haar gezin in Venray komen wonen. Marjolein 
is de moeder van Anouk (4) en Alex (2). Onder de 
naam “Samen de baas” verzorgt zij thuis, als gast-
ouder, Everestlaan 8, kleinschalige kinderopvang, 
voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar oud. 
“Samen de baas” staat voor de verantwoordelijk-
heid voor de kinderen die Marjolein deelt met de 
ouders. En voor de zorg voor een goede sfeer sa-
men met de kinderen. 
 
Marjolein is katholiek, haar partner Erik niet. Toen 
ze in Venray op zoek ging naar katholieke kerken, 
ontdekte ze al snel dat er twee waren: de Paters-
kerk en de Grote Kerk, slechts gescheiden door de 
Grote Straat en de Patersstraat.  
Allebei grote gebouwen met vrij hoge drempels 
voor een buitenstaander. Ze vond weinig toegan-
kelijke informatie voor nieuwkomers: informatie 
bijv. over mogelijkheden van kinderopvang tijdens 
de diensten en informatie over de diensten zelf, 
afgezien dan van de vermelding van aanvangstij-
den en intenties.  
Bij het “Kindje wiegen” met Kerstmis in de Paters-
kerk ontmoette ze Diaken Guido van Dierendonck. 
In gesprekken met Guido werd die drempel aan-
zienlijk verlaagd. Samen met partner Erik nam ze 
deel aan de oudergesprekken ter voorbereiding op 
het Doopsel van hun beide kinderen. De doop-
plechtigheid zelf maakte diepe indruk, ook op de 
grootouders. 
Maar vervolgens lijkt er niet veel te beleven voor 
kinderen in de kerk tot ze hun eerste communie 
doen. Er is voor hen en hun ouders een leegte tus-
sen de toediening van beide sacramenten. 
De jaarlijkse feesten als Kerstmis en Pasen zijn ook 
in het gezin hoogtepunten. Maar afgezien van het 
“Kindje wiegen” met Kerstmis lijkt er, specifiek 
voor de kleintjes en hun ouders, niet veel plaats te 
zijn in de kerk.  
 
Geleidelijk ontdekte Marjolein dat er zondags kin-
derwoorddiensten zijn en dat er de mogelijkheid is 
van kinderopvang tijdens de Missen. Volgens haar 
zou het goed zijn als die mogelijkheden tijdens de 
Mis met wat meer rust en nadruk worden aange-
kondigd, vooral voor de aanwezige ouders die 

daarvan nog niet op 
de hoogte zijn.  
Bij gelegenheid van 
het Doopsel worden doopschelpen uitgereikt, die 
worden opgehangen in de doopkapel. Alle ouders 
worden vervolgens eens per jaar samen uitgeno-
digd om deze schelpen op te halen en mee naar 
huis te nemen. 
Dat leek Marjolein een mooie gelegenheid om de-
ze ouders via een brief te vragen om samen met 
haar op zoek te gaan naar mogelijkheden voor ge-
loofsbeleving voor kleine kinderen. 
Er kwam geen reactie. Samen met onder andere 
Clara Groen, Nico van den Oever en Diaken van 
Dierendonck zette ze haar zoektocht voort. Op 
zoek naar ontmoeting met andere ouders, die niet 
tot de tienergroep of de jongerengroep horen. Ou-
ders met kleine kinderen. 
 
Voorlopig resultaat is een familietreffen voor ou-
ders en hun kleine kinderen op 25 augustus a.s. in 
de Paterskerk. Om 11:00 uur is er een Mis, waarin 
duidelijk rekening zal worden gehouden met de 
kleine kerkbezoekers. Daarna is er een picknick in 
de speeltuin in Vlakwater. In een volgend stadium 
komen er mogelijk gesprekken met ouders om ver-
der te zoeken naar ideeën om die leegte tussen het 
Doopsel en de Communie verder in te vullen, mét 
ouders, dóór ouders, vóór ouders en hun kleine 
kinderen. 
Bent u één van die ouders en wilt u meedenken of 
verdere informatie, neem dan contact op met Mar-
jolein Vollebregt via 06-48 15 98 45 of meldt u aan 
via familietreffenvenray@gmail.com 
 
Ger Claessens.  

Tussen Doopsel en Communie 
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Persbericht: Eerste prijs voor boek over oud-inwoner Lottum/Broekhuizenvorst 

Op zondag 10 maart jl. is in Gorinchem  tijdens de nationale stripdagen de Gabriël-prijs 2013 toegekend 
aan de Belgische striptekenaar Geert de Sutter voor zijn stripboek ‘Post uit China’. Dit 
stripverhaal kwam als beste religieuze stripboek van het jaar 2012 uit de bus. Het verhaal 
gaat over het leven en de dood  Frans Schraven, die als missionaris in China ging werken, 
daar bisschop werd en uiteindelijk zijn missie met zijn leven moest betalen.  Frans Schra-
ven is geboren in Lottum en is opgegroeid in Broekhuizenvorst. Aan de striptekenaar is 
door de Belgische organisatie CRIABD, een vereniging die stripboeken analyseert een oor-
konde uitgereikt. Voor het Nederlandse taalgebied is het centrum actief onder de naam 
Kathostrip. Voor de Gabriël-prijs worden de voorgedragen stripboeken door een jury be-
oordeeld op de kwaliteit van de tekeningen, inkleuring, tekst, verhaallijn etc. en het religi-
eus karakter.  

De opdrachtgever tot de realisatie van het stripboek, de Mgr. 
Schraven Stichting ontving evens eenzelfde oorkonde van de jury.  
De prijs is voor Geert de Sutter, die al eerder in de prijzen viel een 
nieuwe opsteker. Twee keer is hij genomineerd geweest voor een 
prijs op het ‘Internationaal Festival van stripboeken’ in het Franse Angeloume. 
Geert treedt met zijn stripboeken in de voetstappen van bekende Belgische strip-
tekenaars als Willy Vandersteen met zijn wereldwijd bekende stripboeken over 
Suske en Wiske. 
Hij tekent over seculiere en religieuze personen en gebeurtenissen. In Nederland 
is hij bekend door zijn stripboek over de ‘Martelaren van Gorcum’. Hij tekent strips 
in tijdschriften en kranten. Daarnaast is hij leraar aan Instituten in Hasselt en Brug-
ge. Tijdens de nationale stripdagen in Gorinchem kom men hem te midden van 
andere striptekenaars de hele dag als tekenaar aan het werk zien, naast het signe-
ren van boeken. 

De m.o.v. groep  van het dekenaat Venray coördineert de vastenaktie in Venray en haar kerkdorpen.  Het 
was voor de groep een bijzonder moment toen bekend werd dat met de aktie 2013 in Venray en haar 
kerkdorpen het prachtige bedrag bijeen is vergaard  van  euro 10.250.  Voor de aktie van 2013  was 
gekozen voor  een projekt voor kinderen in de Braziliaanse stad Ilheus.  Door het totaal mislukken van de 
cacao-oogst is er in Ilheus dit jaar een crisis-situatie ontstaan.  De gezinnen  die afhankelijk zijn van de 
cacao-oogst  hebben geen inkomsten en nauwelijks geld meer om te eten en zeker geen geld  om de 
schoolkosten voor hun kinderen te betalen.                                                                                                                                        
De 77 jarige zuster Annie Cuypers is  een zuster van de Ursulinen uit Venray, die al bijna vijftig jaar  in 
Brazilië woont en werkt.  Ze woont in Ilheus in een klein huisje, waar het kleuterschooltje staat, wat door 
een medezuster van haar  is  begonnen.  Het schooltje geeft  kinderen ( van 3 – 5 jaar ) een betere kans 
om een goede start te maken op de basisschool.  De allerarmste kinderen  krijgen ook te eten op school. 
Ze komen  ’s morgens  nuchter naar school, omdat  er thuis geen eten is. Ook tussen de middag krijgen ze 
een warme maaltijd:  Soep, rijst en bruine bonen.  De m.o.v. groep is erg blij dat ze via de opbrengst van 
de vastenaktie een  beetje kunnen meehelpen aan  het  dagelijkse welzijn  van de kinderenen  onder de 
hoede van Zr. Cuypers  en door de aktie hopelijk een basis kunnen scheppen voor een betere toekomst. 
De m.o.v. groep dankt , ook uit naam van Zr. Cuypers in Brazilië,  iedereen die  heeft meegeholpen  het 
prachtige bedrag bij elkaar te krijgen.  

De opbrengst van de vastenaktie 2013 overschrijdt de euro 10.000  



Geloof dat doodgewoon wordt, gaat gewoon dood 

Visje 

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)  

Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?  

 
“Samen Kerk” is het parochieblad 
van de R.K. parochies uit Venray-
Kom 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), Arthur Gerritzen, 
Bram Jansen, Twan Peeters, Rien 
van den Brand, Bert Suilen en Paul 
Ansinger (eindredactie). 

Zomer 
S A M E N  K E R K :  P A R O C H I E B L A D  V O O R  G R O T E  K E R K  E N  P A T E R S K E R K  V E N R A Y  

Bezoek ons online: Bezoek ons online: Bezoek ons online:    
www.dekenaatvenray.nlwww.dekenaatvenray.nlwww.dekenaatvenray.nl   

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun 
had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twij-
felden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde.19 Ga dus op weg en maak 

alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’  
 
-- Mt, 28, 16-20 -- 

Uit de bijbel...  

http://www.dekenaatvenray.nl

