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Allerheiligen...
Het kerkelijke jaar kent net als het gewone kalenderjaar haar vaste momenten en “highlights”,
met dien verstande dat daar waar op onze kalenders veelal de verjaardagen van onze
familieleden staan gemarkeerd, in de agenda van de kerk de verjaardagen van de sterfdata van
haar dierbaren – de heiligen – staan vermeld.
Als zodanig is het opmerkelijk te zien dat daar waar wij in het gewone leven op de verjaardagen
in feite het leven hier vieren (het feest verwijst immers naar onze geboorte, onze komst in deze
wereld), dat de kerk doorheen de heiligenfeesten verwijst naar hun en onze (potentiële) intrede
in die andere wereld. Voor kloosterlingen is een sterfdag dan ook niet zozeer een droevig
gebeuren, maar bovenal een verwijzing naar onze geboorte ten eeuwige leven. De dood is
immers niet het einde, zo geloven wij - maar veeleer het begin van een nieuw en onvergankelijk
leven.
Allerheiligen
De heiligen verwijzen hier naar. Vele bekende heiligen hebben een eigen dag in het kerkelijk
jaar. Naast deze gecanoniseerde heiligen zijn er evenwel ook talloze onbekende heiligen. We
eren hen in de kerk met name op het Hoogfeest van Allerheiligen. Daartoe behoren ook, zo
hopen wij, de velen die ons ontvallen zijn en die thans bij God in de hemel zijn. Feitelijk behoren
alle mensen in de hemel tot diezelfde categorie, die der heiligen. Het is mede daarom dat ik
vaker iets aan mijn overleden moeder vraag, in het geloof dat ook zij bij onze lieve Heer voor mij
en anderen een voorspreker wil zijn.
Eigen(n)aardigheden
Heiligen, het waren en zijn veelal markante persoonlijkheden. Als men zich verdiept in hun
levensloop en de lotgevallen die hen te beurt vielen, dan blijken zij in menig opzicht net zo als
wij; mensen met hun eigen aardigheden, alsook hun eige(n)naardigheden. Zo waren velen
aanvankelijk helemaal geen heiligen (in spé), maar door schade en schande wijs geworden,
leerden zij het leven hier met al haar vermakelijkheden te relativeren. Gaandeweg maakten zij
een proces van bekering door. Ja, de meesten zijn enkel door vallen en opstaan gegroeid in
geloof, overgave en heiligheid.
Doe er uw voordeel mee!
Heiligen, ze worden ons door de kerk tot voorbeeld gesteld. Ze vormen ook een bewijs, dat
heiligheid niet enkel iets is voor de zogenaamde bevoorrechten, maar wél voor mensen die er
helemaal voor gingen (en gaan); wier geloof, hoop en liefde met de jaren toenam, onverlet de
moeilijkheden en kruisen die hun levensweg markeerden.
Veel mensen maken evenwel van de heiligen een soort karikatuur. Daardoor worden ze min of
meer apart gezet, alsof zij niet van deze wereld zouden zijn. De werkelijkheid van hun leven
staat echter haaks op dat veelal vertekende beeld.
Daarom, verdiep u eens in het leven van uw patroonheilige. Ja, kijk eens wat u uit dat leven kunt
halen, om er uw voordeel mee te kunnen doen, mede omwille van hen met wie u uw leven deelt,
zoals de heiligen juist doorheen hun heilig leven van betekenis waren en zijn voor anderen.

Pastoor C. Müller
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IDent!ty beleeft mooie dagen in Brazilië
Driehonderd Nederlandse jongeren, onder wie tien jongeren uit Venray, vertrokken in
juli naar Brazilië om daar een bijzonder evenement mee te maken: De Wereldjongerendagen. Nu, drie maanden later, kijken we terug op een bijzondere ervaring. Een
mooie reis met een intens slotweekend aan het prachtige Copacabana Beach vol met
pelgrims als hoogtepunt.
Vanuit jongerengroep Ident!ty werd een reis
georganiseerd waarbij acht van de tien
deelnemende Venrayse jongeren aansloten. Van
deze reis doen wij graag verslag.
Het was een reis met een overzichtelijk
programma: een kleine week naar het
commerciële centrum van Brazilië (Sao Paulo),
een lang weekend naar het grootste complex van
prachtige watervallen in Zuid-Amerika (Foz do
Iguacu) en vervolgens een ruime week naar de
stad waarover het standbeeld van Christus de
Verlosser vanaf de berg Corcovado uitkijkt (Rio
de Janeiro). Van stad naar stad verplaatsten we
ons per vliegtuig: vanwege de enorme afstanden
én de betaalbaarheid van de vliegtickets ideaal.
Verbazing in Sao Paulo
Uiteraard bezochten we in Sao Paulo de
kathedraal, zagen we vele wolkenkrabbers, keken
we vanaf het dak een van die wolkenkrabbers
over de stad uit, genoten we van het levendige
grote stadspark en waren we aanwezig bij het
middaggebed van de benedictijnen die hun
klooster midden in de stad hebben. En we
verbaasden ons meer dan eens.
Op de eerste plaats over de enorme verschillen
tussen arm en rijk in de stad. Natuurlijk wisten we
wel dat die bestonden, maar toch maakte het
indruk toen we zagen dat honderden mensen in
het centrum van de stad gewoon op straat
slapen... En toch maakte het indruk toen we
zagen hoe je het ene moment in een wijk vol
prachtige huizen of moderne winkel- en
kantoorpanden loopt en een straat verderop alles
armoede ademt...
Ook waren we verbaasd (en positief verrast!) over
de manier waarop het katholieke geloof in Sao
Paulo gevierd wordt. Op de zondag gingen we
naar de Mis. We deden dat niet in de kathedraal,
maar in het “Santuario”: een groot gebouw

buiten het stadscentrum van Sao Paulo dat plaats
biedt aan ruim tienduizend man. Die tienduizend
man waren er op de zondagochtend dat wij daar
waren en zijn daar elke zondagochtend. De
priester die daar de Mis opdraagt is padre
Marcello Rossi. Hij is een zingende priester, in
Nederland nauwelijks bekend, maar in Brazilië
mateloos populair. Met vrolijke, eigentijdse en
tegelijkertijd ook echt katholieke muziek zorgt
hij ervoor dat de aanwezige gelovigen tijdens de
vieringen “helemaal los gaan”. Er werd gedanst
en gezongen en iedereen vierde en bad heel
intens mee. Bijzonder om mee te maken!

Een appartement aan Copacabana Beach
In Rio de Janeiro hadden we een geweldig
appartement, nog geen vijf minuten lopen van
het beroemde strand Copacabana Beach
vandaan. Het was heerlijk om de
Wereldjongerendagen met dit appartement als
uitvalsbasis te beleven. Enkele hoofdonderdelen
in de week van de Wereldjongerendagen zouden
namelijk gaan plaatsvinden op het strand: de
openingsviering op dinsdag, de aankomst van
paus Franciscus op donderdag en de kruisweg op
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vrijdag. Juist omdat we zo dichtbij verbleven,
konden we telkens ruim op tijd een mooie plek
op het strand uitzoeken om deze onderdelen
goed te kunnen volgen en maakten we
bijvoorbeeld heel bewust mee dat een
Nederlands meisje, Annemarie, paus Franciscus
toesprak en van hem een knuffel mocht
ontvangen.

een nabij gelegen basiliek te gaan waar in het
Engels catechese werd gegeven door de
kardinaal van Sydney. Bij deze catecheseochtend
waren jongeren uit verschillende landen,
waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Australië aanwezig. Erg leuk om
eens een keer binnen een internationale setting
catechese te volgen. Een aangename afwisseling!

Catechese: Nederlands én internationaal
De andere Nederlandse jongeren in Rio de
Janeiro verbleven weliswaar ook in de stad, maar
bepaald niet in de buurt van Copacabana. Zij
verbleven in een school die vanuit dat strand, als
je gelukt hebt, met twee uur busreizen te
bereiken is – en geluk met openbaar vervoer is
een zeldzaamheid als een stad enkele miljoenen
jongeren die afhankelijk zijn van dit openbaar
vervoer te gast heeft.
Een vast onderdeel van de Wereldjongerendagen
vormen de catechesemomenten door de
bisschoppen. De hulpbisschoppen Mutsaers, De
Jong en Hendriks verzorgden elk een ochtend de
catechese in het Nederlands bij de school twee
uur verderop. Op de woensdagochtend, de
ochtend van mgr. Mutsaers, zijn we daar naartoe
gegaan. Hij sprak over het thema “Dorst naar
hoop, dorst naar God”. Een duidelijk en
gestructureerd verhaal met veel
praktijkvoorbeelden en met het verzoek om eens
wat vaker in de figuurlijke spiegel te kijken. Na
afloop kregen we van de bisschop allemaal een
échte spiegel en keerden we weer terug naar het
stadscentrum.
De terugreis duurde in uren lang (ruim 3 uur),
maar duurde voor het gevoel vele malen korter.
Dat had vooral te maken met de andere
aanwezigen in de bus en de (typische)
Wereldjongerendagensfeer die zij in de bus
creëerden.
Die andere aanwezigen waren jongeren en
priesters en zusters die hoorden bij een
congregatie uit Argentinië. Zingend en dansend
bouwden zij met elkaar en met ons een feestje in
de bus, onder de enthousiaste muzikale leiding
van een gitaarspelende, zingende priester die het
repertoire en de stemming liet variëren van
katholieke Wereldjongerendagenliederen (We
are one Body, Body of Christ) tot Take me home,
country Road (John Denver) en La Bamba (Los
Lobos).
Ondanks deze speciale busreis, besloten we een
dag later niet opnieuw een lange busreis te
maken naar de catecheselocatie, maar om naar

Een intens slotweekend
Het slotweekend van de wereldjongeren zou
plaatsvinden buiten de stad. Althans dat was de
planning. Natheid gooide roet in het eten en
leidde ertoe dat een miljoenenevenement van de
ene op de andere dag verplaatst moest worden
naar een andere locatie: Copacabana beach.
Ondertussen vertrouwd en nabij terrein. Fijn,
want hierdoor was het voor ons geen enkel
probleem om al in de ochtend op zaterdag een
mooie plekje te zoeken op het strand waar het
programma in de namiddag aanving.

Vanaf dat mooie plekje zagen we in de loop van
de dag het strand volstromen met miljoenen
jongeren. Het strand raakte bomvol. De
boulevard volgde. En daarna de aanliggende
zijstraten. Alleen al de aanwezigheid van zo'n
grote hoeveelheid met name jonge mensen
maakt indruk, vooral wanneer je je realiseert dat
ze komen met een bijzonder doel: samen het
geloof vieren, rondom de paus en rondom Jezus.
Deze mensen vierden: met muziek en dans (denk
aan de “flashmob” voor paus Franciscus) en in
liturgie en gebed. Vaak zagen we op het strand
kleine groepjes jongeren samen bidden. In de
avond op zaterdag baden alle jongeren samen in
vrijwel volledige stilte – alleen het geluid van de
golven van de zee was te horen – voor het
Allerheiligste. Bij de Eucharistieviering op zondag
merkte je dat iedereen buitengewoon goed
volgde wat er gebeurde, wat er gevierd werd en
wat een bescheiden en tegelijkertijd
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welsprekende paus te vertellen had: “Gaat,

zonder angst, om te dienen. Wanneer jullie deze
woorden navolgen, zullen jullie ervaren: wie
evangeliseert, wordt zelf geëvangeliseerd en wie
de vreugde van het geloof doorgeeft, ontvangt
vreugde. Lieve jonge vrienden, wanneer jullie
naar huis terugkeren, weest niet bang om met
Christus ruimhartig te zijn en om van zijn
Evangelie te getuigen.”

Fantastisch was het om aanwezig te zijn bij zo'n
weekend waarbij iedereen meeleeft, waarin we
mochten ervaren wat we in theorie al wisten maar
nu aan van nabij mochten ervaren: onze Kerk is
een wereldkerk die nog steeds volop in bloei
staat. We zijn lid van een geweldige wereldwijde
club van mensen met dezelfde drive. We mogen
trots zijn op ons geloof. Daarom nemen we de
boodschap van paus Franciscus graag te harte en
zullen we ons best doen… Om te gaan, zonder
angst, om te dienen!
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Gezinsvieringen 2013/2014
PATERSKERK

GROTE KERK

30 november 2013
18:00 uur:
Gezinsviering Advent

10 november 2013
11.00 uur:
Gezinsviering

24 december 2013: Kerstavond
17.00 uur
Kindje Wiegen
19.00 uur
Gezinsviering met kerstspel

08 december 2013
11.00 uur:
Gezinsviering

26 januari 2014
11:00 uur
Vormsel

24 december 2013: Kerstavond
17.00 uur
Kindje Wiegen
19.00 uur
Gezinsviering met kerstspel

1 februari 2014
18:00 uur:

12 januari 2014
11.00 uur:
Gezinsviering

Presentatieviering
communicanten

12 april 2014
18:00 uur
Gezinsviering Palmpasen
Daarna brengen de kinderen hun zelfgemaakte
Palmpaasstokken naar de bewoners van
Beukenrode.
20 april 2014
11:00 uur
Pasen
Hoogmis met speciale kinderwoorddienst
8 juni 2014
11:00 uur
Pinksteren
Hoogmis met speciale kinderwoorddienst

26 januari 2014
14:00 uur
Vormsel
09 februari 2014
Presentatieviering communicanten
09 maart 2014
11.00 uur:

Gezinsviering

12 april 2014
11.00 uur:

Gezinsviering

11 mei 2014
11.00 uur:

Gezinsviering

9 juni 2014
Communievieringen

25 mei 2014
Communieviering.

28 juni 2014
18:00 uur

08 juni 2014
Pinksteren en tevens dankviering.

Dankviering communiekanten

22 juni 2014
Sacramentsprocessie.

Kinderwoorddiensten
Zoals u misschien wel weet, wordt in de Paterskerk iedere zondag tijdens de viering van 11.00u. en in
de Grote Kerk iedere 1e zaterdag van de maand tijdens de viering van 19.15u. een kinderwoorddienst gehouden.
Waarom een kinderwoorddienst?
Kinderen willen graag van alles weten. Vragen zij u ook wel eens de oren van het hoofd?
Ook vragen over de Kerk en het geloof? Vragen als: Is Jezus nu echt geboren en waar is Jezus nu?
Wat doen ze in de kerk? En noem maar op.
Wat doen we?
We lezen het Evangelie voor en proberen met behulp van een viltbord het verhaal van die zondag
uit te beelden, zodat de kinderen het beter kunnen begrijpen.
Ook wordt er gekleurd en geknutseld met werkjes, die speciaal bij het Evangelie horen.
Waar en wanneer?
Iedere zondag tijdens de viering van 11.00u. in de PATERSKERK. Iedere 1 e zaterdag van de maand
tijdens de viering van 19.15u. in de GROTE KERK. In de grote schoolvakantie is er geen kinderwoorddienst. De kinderen worden aan het begin van de H. Mis uitgenodigd om met een van de vrijwilligers
naar het parochiezaaltje te gaan. Zij komen weer terug in de kerk na de Voorbede, tijdens de collecte.
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Geslaagde familiedag
Zoals aangekondigd in het vorige parochieblad,
vond op zondag 25 augustus de eerste familiedag
plaats. Het idee van een familietreffen groeide in
gesprekken van jonge ouders met diaken van
Dierendonck. Gesprekken bijv. rond de doop van
hun kind. Want, zo vertelt één van die ouders,
tussen het doopsel en de eerste communie van
kinderen lijkt de kerk weinig belangstelling te
hebben voor deze kinderen en hun ouders. Dankzij het initiatief van enkele ouders en de diaken is
daar nu verandering in gekomen.

den genomen. “Met kinderen naar de kerk is
spannend, maar dit ging prima (aldus een ouder).
Ik durf nu wel vaker te gaan.”
Aansluitend aan deze Mis was er in de speeltuin
van Vlakwater voor de kinderen en hun ouders
een picknick, verzorgd door de Jongerengoep
IDent!ty. Er waren zo’n 100 deelnemers. Blijkens
de vele positieve reacties, onder meer via Facebook, krijgt deze eerste familiedag in de nabije
toekomst een vervolg. Het vervolg zal plaatsvinden 12 januari, met een winteractiviteit. We houden u op de hoogte.

Op 25 augustus was er om 11:00 uur een Mis in
de Paterskerk waarin speciaal aandacht werd geOp de volgende pagina’s vindt u een uitgebreid
schonken aan de kinderen en hun ouders, van wie
fotoverslag!
enkelen hun picknickkleed mee de kerk in had-

KERSTSPEL
Het is misschien nog wat vroeg, maar toch zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis. Traditiegetrouw hoort bij de gezinsviering Kerstmis in de Paterskerk een kerstspel.
Daar hebben wij echter wel van kinderen hulp bij nodig.
Om kinderen aan te melden voor het kerstspel tijdens de viering op kerstavond 24 december, stuurt
u een mailtje naar Gerda Kleuskens.
Er moet natuurlijk ook geoefend worden voor het kerstspel.
De eerste keer zal zijn op woensdag middag 20 november
van 13.30u. tot 15.00u. in de pastorie van de Paterskerk aan
de Leunseweg.
Verdere informatie over het oefenen en over kerstavond
krijgen de kinderen dan op 20 november mee.
Mochten er verder nog vragen zijn, kunt u bellen met Gerda
Kleuskens
tel. 0478-588077 of via gerdawimkleuskens@hotmail.com
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Sponsorformulieren
De vorige editie van Samen Kerk stond geheel in het teken van de grote
renovatieprojecten in de Paterskerk (glas-in-lood-ramen) en de Grote Kerk (orgel).
Middels onderstaande formulieren die u kunt inleveren op één van de pastorieën kunt
u uw bijdrage leveren. Alvast hartelijk dank voor uw sponsoring!

Sponsorformulier onderhoud
Paterskerk

Dhr/mevrouw …......................................................... ,
adres……………………………………………………sponsort
als bijdrage aan de restauratie van het Vermeulenorgel in de Petrus' Bandenkerk te Venray:

Dhr/mevrouw …...........................................................,

9

Sponsorformulier orgel Grote
Kerk

Aantal Onderdeel

Prijs

Som

adres………………………………………………………..
sponsort …...... ramen à 2,50 euro per stuk.
Daarom geeft hij/zij op …......-...........-2013 toestem-

Orgelpijp klein

5 euro

Orgelpijp middel

15 euro

Orgelpijp groot

25 euro

…........................................................... t.n.v.

Toetsen

30 euro

…........................................................... .

Pedaaltoetsen

40 euro

Speelhulp

50 euro

Frontpijp

100 euro

Register

150 euro

…...........................................................

Manuaal

250 euro

Inleveren: Leunseweg 5 (pastorie) of op de collecte-

Pedaal

250 euro

schaal tijdens één van de vieringen in de Paterskerk.

ming om …............ euro af te schrijven van rekening

Handtekening donateur.

Totaal
Inleveren: Leunseweg 5 Venray (Pastorie) of via de colDaarom geeft hij/zij op …......-...........-2013 toestemming om …............ euro af te schrijven van
rekening …...........................................................
t.n.v. …........................................................... .

lecteschaal tijdens één van de vieringen in de Paterskerk.

Handtekening donateur.
…...........................................................
Inleveren: Eindstraat 6 Venray (Dekenij)
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Vrijwilliger in beeld

Marian
Sinds ruim 10 jaar is Marian Goumans , hierboven op de foto met haar gezin, lid van de
werkgroep avondwakes in de Grote Kerk. Directe aanleiding was een avondwake voor
haar overleden moeder. Samen met haar zus had Marian daarvoor de teksten uitgezocht welke zij had gekregen van de avondwakegroep. Zo kwam van het een het ander
en werd Marian spoedig lector en wat later lid van de werkgroep.
De leden van deze groep verzorgen samen met
de nabestaanden de avondwake, daags voor de
begrafenis. De groep telt negen leden, onder wie
drie kosters. De kosters zorgen voor de muziek en
verrichten andere ondersteunende hand- en
spandiensten. De zes andere leden bereiden twee
aan twee de avondwake voor en zijn in deze
avondwake de voorgangers.
Odalies Janssen is het meldpunt. Zij gaat op het
rooster na welk tweetal aan de beurt is en neemt
contact met hen op. Samen gaan zij op huisbezoek bij de familie. Samen met de familie worden
teksten en muziek uitgezocht en wordt afgesproken door wie de teksten worden voorgelezen en
wie bv. de kaarsen van de zevenarmige kandelaar
zal aansteken. Vele jaren geleden hebben Louis
Truijen en Wim Biestervels talloze mooie teksten
opgesteld of verzameld en opgeborgen in twee
dikke ordners. De nabestaanden kunnen uit die
teksten uitzoeken welke het beste passen bij de
overledene.

“hoeft dat niet zo”. Ze hebben niets meer met de
kerk maar volgens Marian vaak nog wel iets met
het geloof. Soms verloopt daardoor het begin van
het gesprek een beetje onwennig maar zodra de
familie in de gaten krijgt dat ze heel veel inbreng
hebben in de voorbereiding en dat ze de inhoud
voor een groot deel zelf kunnen bepalen gaat het
allemaal veel gemakkelijker. In iedere avondwake komen een aantal dezelfde teksten voor zoals
de geloofsbelijdenis, het onze vader en het wees
gegroet. Er is een lezing en er zijn gedichten. De
keuze van de laatste twee is aan de familie evenals de keuze van de muziek.

Dankbaarheid en betrokkenheid
Het is erg dankbaar werk, vindt Marian, omdat
het altijd lukt om een vorm en teksten te vinden
die passen bij de overledene en bij de mensen die
achterblijven. Vaak doet het de familieleden
goed om samen met haar of andere leden van de
werkgroep een mooie viering voor te bereiden
waarin de overleden op een passende manier
Eigen inbreng
herdacht wordt.
Tijdens de voorbereiding raak je als lid van de
Marian vertelt dat het vaak voorkomt dat de
overleden ouder een trouwe kerkganger was
werkgroep vaak nauw betrokken bij de familie.
maar dat de kinderen de kerk al geruime tijd ach- Een enkele keer is er het risico dat die emotionele
betrokkenheid doorwerkt als je tijdens de avondter zich hebben gelaten. Als die ouder kenbaar
heeft gemaakt een avondwake te wensen respec- wake voorgaat. Dat moet je voorkomen: de familie rouwt en jij ondersteunt hen daarbij.
teren de kinderen die wens maar voor hen zelf
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Minder avondwakes
Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal
avondwaken gedaald. Destijds bereidde ieder lid
per jaar zo’n 8 à 9 vieringen voor. Nu zijn dat er
tot dusver 5. Iedere avondwake is anders. Soms
zijn er veel mensen, andere keren weinig. Soms
wordt de hele kerk gebruikt, een andere keer de
dagkapel.
Verschil tussen de uitvaartmis en de avondwake is
dat bij de mis het voornaamste deel vast ligt en

dat de avondwake de nabestaanden veel eigen
invulling biedt. Als het priestertekort verder toeneemt wordt er, denkt Marian, in de toekomst in
plaats van de requiemmis wellicht vaker een gebedsdienst gehouden, waarin leken voorgaan.
Zo’n gebedsdienst of woord-en communiedienst
ligt wat betreft de keuze van teksten en muziek
dichter bij de avondwake dan bij een uitvaartmis.
Ger Claessens

Gebedsdiensten in de Mulder
Parc Velt is de verzamelnaam voor een uniek
bouwproject in de wijk Veltum in Venray. Het
bestaat uit een aantal gebouwen met koopen huurappartementen en een winkelcentrum. Met de bouw van een wijkontmoetingscentrum met daarboven zorgappartementen
is het hele bouwplan in 2013 afgerond. Dit
(laatste) complex staat bekend onder de
naam De Mulder.
Een deel van de woningen biedt onderdak
aan 40 mensen die begin april vanuit Het
Schuttersveld naar de Mulder zijn verhuisd en
die zijn aangewezen op zorg van de Zorggroep. Over het algemeen zijn deze mensen
minder mobiel en voor het vervoer naar de kerk
bijv. aangewezen op de hulp van vrijwilligers. Die
zijn (nog) niet beschikbaar.
Na overleg tussen Deken Smeets, een aantal vrijwilligers uit de parochies en pastorale werkers
van de Zorggroep is besloten om voor de bewoners eens per week een gebedsdienst te organiseren.
Het wijkcentrum heeft daarvoor een ruimte beschikbaar gesteld. Een groep vrijwilligers verzorgt deze woord-en communiedienst iedere
zaterdagavond om 18:30 uur. Deze vrijwilligers,
Truus van den Bercken, Catharine Mijnster, Yvonne Peeters, Ben Janssen en Wim Roovers richten
de ruimte iedere zaterdagavond in, zorgen na
afloop voor een kop koffie voor de deelnemers
en ruimen daarna alles weer op. Hulp van andere
vrijwilligers hierbij is van harte welkom.
De meeste leden van de groep vrijwilligers zijn
lector (geweest). Ze ervaren wel dat het verzorgen van een lezing toch heel iets anders is dan
voorgaan in een gebedsdienst.
Als leidraad bij de keuze van de teksten voor de
vieringen fungeert het “blauwe boekje” van het
bisdom Roermond. De officiële naam luidt:

“Bezinning op het Woord, inleiding in de liturgie
van iedere dag”. (Abonnement van 12 maandelijkse uitgaven kost per jaar kost via Carolushuis
slechts
€ 18,- en biedt een schat aan informatie en teksten).
De diensten kennen voor een deel dezelfde
bouwstenen als de eucharistieviering: openingstekst, kyrie, gloria, dienst van het woord, voorbede, onze vader, vredeswens, communie en slotteksten. Wezenlijk verschil met een Mis is het
ontbreken van het eucharistisch gebed, dat alleen door een priester kan worden uitgesproken.
De vrijwilligers schrijven zelf het welkomswoord
en de bezinning op het evangelie. Ze leiden de
diensten telkens met z’n tweeën bij toerbeurt.
De muzikale omlijsting bestaat uit samenzang,
het optreden van een koor of het afspelen van
cd’s.
Vaak een combinatie daarvan.
De diensten zijn in eerste instantie bedoeld voor
de bewoners van de Mulder. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Ger Claessens.
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De geloofsbelijdenis
Op zondag 24 november 2013, Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, wordt
op het Sint Pietersplein in Rome het jaar van het geloof afgesloten. In het kader van
dit geloofsjaar kwamen in dit parochieblad een aantal belangrijke thema’s aan de
orde: november 2012: de gids voor de geloofsbelijdenis, Kerstmis 2012: de eucharistie,
februari 2013: de vasten, Pasen 2013: de kruisdood van Jezus en juli 2013: het Onze
Vader.Bij de afsluiting van dit jaar willen we nog een keer terugkeren naar het credo,
want daar gaat het uiteindelijk om.
Tijdens zijn leven heeft Jezus het geloof in God
uitgelegd en voorgeleefd, van het begin in de
stal tot het ogenschijnlijke eind op het kuis en
het nieuwe begin van de verrijzenis. Zijn
apostelen waren daarbij, zij werden zijn getuigen.
Na hun dood werd het geloof doorgegeven in
Zijn goede boodschap, de bijbel, waarin ook de
brieven van de apostelen. Toen deze levende
getuigen van Jezus’ woorden en daden er niet
meer waren ontstonden er kleine en grotere
meningsverschillen over kleine en grotere
geloofszaken. In de concilies van Nicea en
Constantinopel (325 – 381) stond (onder meer)
een wezenlijk geloofspunt op de agenda,
namelijk de vraag of Jezus God was of een
schepsel van God.
In de geloofsbelijdenis, die in Nicea werd
opgesteld staat, dat Jezus “vóór alle tijden is
geboren uit de Vader, is geboren niet geschapen,
één in wezen met de Vader…..” of in het Latijn:
“ex Patrem natum ante omnia saecula, genitum
non fatctum, consubstantialem Patri…..”.
Met andere woorden: Jezus is God, net als de
Vader. In het 1e concilie van Constantinopel in
381 is deze geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel vastgesteld en zij geldt voor alle
christelijke kerken tot op de dag van vandaag.
De Latijnse tekst van deze belijdenis begint met
het woord: “Credo..”, “ik Geloof”. Daarom
spreken we ook wel van het Credo
In 2008 hebben Marjet de Jong en Annemaaike
Serlier voor de Katholieke Bijbelstichting een
even beknopte als duidelijke uitleg van het Credo
geschreven in de vorm van een “geloofswaaier”.
Daarin schrijven ze dat het Credo het “paspoort”
van de christenen is geworden. Overal ter wereld
kennen mensen deze tekst in het Latijn en in hun

eigen taal. Wie deze tekst uitspreekt, hoort bij de
gemeenschap van mensen, die hun vertrouwen
hebben gesteld op God de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
De waaier bestaat uit 18 kaarten. Op iedere kaart
staat een zin uit het Credo, in het Nederlands en
in het Latijn. Op de achterkant van iedere kaart
staat een uitleg, die voor iedereen begrijpelijk is:
je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben, je
hoeft “alleen maar” te geloven.
Als je de waaier uitspreidt, lees je de hele
geloofsbelijdenis achter elkaar. Als advies staat er
dan:
Lees de tekst voor jezelf geregeld hardop voor.
Doe dat in een rustig tempo, als een meditatie.
De tekst is geschreven voor jonge mensen: 18 –
30. Maar de tekst is ook voor mensen die twee
keer zo oud zijn heel boeiend.
Ger Claessens
Te bestellen: www.geloventhuis.nl of in de dependance van het
Carolushuis in de pastorie van de Paterskerk.
Geopend maandag tot en met vrijdag van 09:30 – 10:30 uur.
Tel. 0478-580202.
Prijs: € 3,95.
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“Samen Kerk”-avonden
2013-2014

Welkom!
In het seizoen 2012-2013 vonden in ons dekenaat CaFE-avonden plaats. Met veel belangstelling kwamen mensen bij elkaar om tijdens deze avonden het geloof en de kerk beter te leren kennen. Voor het
komende seizoen 2013-2014 hebben we voor alle belangstellenden een nieuw gevarieerd programma
samengesteld, waarbij geloofsverkenning en ontmoeting centraal staan. We nodigen u van harte uit om
aan een of meerdere “Samen Kerk”-avonden deel te nemen.
Eens per drie weken is er op dinsdagavond in de pastorie van de Paterskerk (Leunseweg 5 in Venray)
een “Samen Kerk”-avond.
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom.
Het programma begint om 19.30 uur en duurt maximaal twee uren. Daarna is er, voor wie wil, nog tijd
om na te praten onder het genot van een drankje en iets hartigs.
Ter dekking van de onkosten wordt een eigen bijdrage van 2 euro per avond per deelnemer gevraagd.
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt in verband met de voorbereiding op prijs gesteld. Dit kan via
e-mailadres samenkerk.avonden@gmail.com

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen
Werkgroep “Samen Kerk”-avonden

Pastoor Carl Muller
Tinie Claessens
Wim Roovers
Arthur Gerritzen

(0478-707440 of 06-46656753).

Pastoor Leunen-Veulen-Heide
Catechist dekenaat Venray
Lector / werkgroep avondwake Petrus Bandenkerk
Catechist dekenaat Venray

Binnenkort bieden we op diverse zaterdagen een dagprogramma aan. Hierover volgt nog informatie.

Dinsdag 5 november
Thema-avond over Rachel Joy Scott
Dinsdag 26 november
Filmavond “Courageous”

Dinsdag 17 december
Thema-avond over ouderschap

Dinsdag 14 januari 2014
Thema-avond over onze Limburgse kerken
Dinsdag 4 februari
Thema-avond over werken op de Rooyse Wissel
Dinsdag 25 februari
Thema-avond “Het altaar uit de doeken”

Dinsdag 18 maart
Thema-avond “Franciscus”
Dinsdag 8 april
Thema-avond over vergeving

Dinsdag 29 april
Thema-avond i.v.m. de heiligverklaring van Paus Johannes
Paulus II in mei 2014
Dinsdag 20 mei
Thema-avond rond Maria vanwege meimaand

Dinsdag 10 juni
Reisverslag voettocht naar Santiago de Compostella
Dinsdag 1 juli
Slotavond “Bijbels koken”
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Des Hommes et des Dieux:
Over mensen en God

Multimediawijzer

Dat Des Hommes et des Dieux zo’n groot commercieel succes
is geworden, zegt natuurlijk al iets. De onderwerpkeuze, de
kracht van religie in tijden van crisis, raakt blijkbaar een snaar
bij kijkers die behoefte hebben aan zingeving in een tijd waarin
dat steeds moeilijker te vinden is. In die zin zou de film ook in
Nederland wel eens hele goede zaken kunnen doen.

De film van is gebaseerd op een waar gebeurd
incident en speelt zich af in 1996 in een klooster,
ergens hoog in het Atlasgebergte in Algerije.
Daar leven acht Franse monniken in volstrekte
harmonie met de islamitische dorpsgenoten. Alles gaat jaren goed tot terreur en geweld de regio steeds meer beginnen over te nemen. Als fundamentalistische groeperingen een aantal buitenlandse werknemers vermoorden, beginnen de
monniken zich af te vragen of het wel veilig is om
in hun klooster te blijven. Ondanks hun twijfels
besluiten ze niet te zwichten voor de terreur en
vertrekken ze niet, daarbij troost vindend in hun
sterke geloof.
Het komt niet zo heel vaak meer voor in de hedendaagse cinema dat religie in zo’n positief
daglicht wordt gesteld. Beauvois heeft aandacht
voor de schoonheid van het geloof, en laat daarbij ook zien hoe verschillende culturen en religies
in perfecte harmonie met elkaar kunnen samenleven. Ook voor de rituelen van de monniken is
veel aandacht en de respectvolle wijze waarop
hun gebeden in de film in beeld worden gebracht
roept bewondering op. Maar uiteindelijk gaat
Des Hommes et
des Dieux met
name over de
per
soonlijke afwegingen van de

acht monniken, die voor zichzelf moeten uitmaken of ze vluchten voor het gevaar of blijven.
Beauvois trekt veel tijd uit voor onderlinge discussies en laat daarbij op fraaie wijze zien hoe
iedereen worstelt om de juiste beslissing te nemen.
Uiteindelijk lukt het broeder Luc iedereen ervan
te overtuigen dat het beste zou zijn om voet bij
stuk te houden en te blijven vertrouwen in kracht
van God. De monniken voelen zich ook verantwoordelijk voor de dorpsgenoten die geterroriseerd worden door het geweld en bij hen aankloppen voor medische steun. Het is een knappe
prestatie van Beauvois dat die verantwoordelijkheid nooit omslaat in een soort postkolonialistisch superioriteitsgevoel, dat natuurlijk wel altijd
op de loer ligt. Alsof de Algerijnse dorpelingen
per definitie behoefte hebben aan de aanwezigheid van Franse monniken.
Zo ligt het helemaal niet. De monniken blijven,
omdat ze een belofte hebben afgelegd aan elkaar en aan God. Ze zijn zich bewust van de gevolgen van hun keuze, maar wijken niet. Dit
wordt schitterend benadrukt in een zeldzaam
ontroerende scène aan het eind van de film als de
acht hun laatste avondmaal beginnen met de muziek van Tsjaikovski’s Zwanenmeer op de achtergrond.

Bovenstaande recensie is van Arman Avsaroglu in
FilmTotaal.

Ik zag de lm op de TV ’s avonds laat op Goede Vrijdag 2013. Ik vond hem
indrukwekkend, integer, mooi. Tegen het eind zegt een monnik tegen een
Algerijnse vrouw uit het dorp, dat ze niet goed weten wat ze moeten doen,
gaan of blijven, Hij zegt: “We zijn als vogels op een tak; we weten niet of we
blijven of wegvliegen. De vrouw antwoordt hem: “Wij zijn de vogels en jullie
onze tak”. In een gesprek met een medebroeder over de zoektocht van mensen naar Gods genade zegt de abt: “De bloemen op het veld gaan niet zelf op
zoek naar de zon. God zorgt dat ze daar bestoven worden waar ze zich bevinden”.
Ger Claessens
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Het Carolushuis heeft twee nieuwe kookboeken in de collectie:
HEMELSE TOETJES en KOKEN MET BEZIELING.
In HEMELSE TOETJES dienen de 12 apostelen als inspiratiebron;
voor iedere apostel een hartig en een zoet dessert. Op een toegankelijke en plezierige manier weet de auteur de gerechten te
verbinden met de Bijbelse verhalen over Jezus en zijn apostelen
en de Bijbelse tradities.
In KOKEN MET BEZIELING staan 48 recepten verdeeld over 4
seizoenen.
Naast het openen van de Bijbelse provisiekast, legt de auteur
een link naar de
kloostertradities, de symboliek van de seizoenen en het kerkelijk jaar.
Van deze auteur verscheen eerder het boek BYBELS CULINAIR.
Hierin staan 12 hoofdstukken, die gekoppeld zijn aan een bepaalde periode uit de
Bijbel. Het is een kook-, lees- en kijkboek, met een schat aan
informatie, gerechten en verhalen.

Het Carolushuis heeft ook de serie DE HELE SANTENKRAAM.
Deze serie bevat 4 delen, voor ieder seizoen één: lente,zomer,herfst en winter. Ieder deel beschrijft een periode van
3 maanden; iedere dag een verhaal over de heilige van die dag,
oude tradities en spreuken. De delen zijn ook apart te bestellen.
Prijs per deel 19,90 euro.

Ook de kinderen komen bij het Carolushuis aan bod; zo hebben
we voor Kerstmis o.a.
DE ADVENTSKALENDER met 24 deurtjes
ONTDEK HET ZELF-KERSTFEEST. Voor kinderen vanaf 3 jaar.
IK ZIE EEN STER, een lees- en kleurboek.

Misschien bent u nog op zoek naar een cadeau voor de komende
feestdagen; wellicht zit er een tip bij!
Alle boeken zijn te bestellen via de dependance van de Paterskerk.
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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.: 0478550740; stipendium: € 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:
Zaterdag:
Zondag:

9.00 uur
19.15 uur
9.30 uur

Parochiekroniek
GROTE KERK
Overledenen

Joos Peeters, 77 jaar -- Alida Horbach - Baas, 73 jaar -- Toos Kleuskens - Versleijen, 65 jaar -- Frans van Gerven, 81 jaar -- Drika Flinsenberg - Linders, 80 jaar -Drien Jacobs - Jacobs, 85 jaar -- Martien Rongen, 81 jaar -- Bets Hendrix - van
Waayenburg, 85 jaar -- Jan Delahaij, 73 jaar -- Herman Geurts,75 jaar -- Truus
Buijssen - Jochijms, 87 jaar -- Gerrit Thuijls, 85 jaar -- Henny Swinkels - Linskens,
80 jaar -- Wim Bloemen, 83 jaar -- Annie Nelissen - Arts, 89 jaar -- Louis van
Bree, 85 jaar -- Truus van Lieshout - Ardts, 96 jaar -- Anton Kroft, 88 jaar

Huwelijken

Monique Enders en Jules Vullings, Huwelijk
Herman en Ies Staal - Steerneman, 60 jarig huwelijk
Harrie en Maria Lenkens - Ermens, 50 jarig huwelijk
Frans Herens en Paula Barendsen,60 jarig huwelijk
Echtpaar Heldens – van de Hoef, 50 jarig huwelijk

Dopelingen

David İlles -- Robin Kersbergen -- Lieke Foolen -- Phoebe Dijkmans -- Mila
Schlechtsiem -- Noah van der Meer -- Duuk van de Poel -- Lucas van Raaij

PATERSKERK
Overledenen

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 missen 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 minimumkerkbijdrage: 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:
Zaterdag:
Zondag:

18.30 uur
18.00 uur
11.00 uur
(met kinderwoorddienst en
opvang voor babies en
peuters)

Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:
17.30 uur

Jet Relouw – van Bergen, 74 jaar -- Veri Maria Meijer – Maramis, 80 jaar -- Annie
Michiels – Hermans, 88 jaar -- Truus van Hees – Swinkels, 89 jaar -- Toon Broeksteeg, 81 jaar

Dopelingen

Koen Bouten -- Noah Poels -- Ilayda Polat -- Semih Polat -- Maud Groen -- Caitlin Bouwmans -- Madelyn Bouwmans

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)

Bezoek ons online:
www.dekenaatvenray.nl
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