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Kerstmis... 
Op 1 december dit jaar begon de Advent met een droom van Jesaja over een vreedzame wereld. Een 
wereld zonder oorlogen, waar mensen samen optrekken, over de weg die Gods Woord hen wijst. Een weg 
die leidt naar het Licht. 
We hoeven in onze wereld niet ver om ons heen te kijken om te kunnen constateren dat Jesaja’s droom 
nog lang niet is uitgekomen. Oorlog en onrecht zijn aan de orde van de dag; het hoort zelfs bij de mens en 
zal  ook altijd wel bij de mens blijven horen. Zo lang er mensen zijn zal volk tegen volk strijden en zal mens 
tegen mens vechten.  Altijd met één hoofddoel, er zelf beter van worden. 
 
Wie echter op deze wijze denkt, bij de pakken neer gaat zitten, of een passieve houding aanneemt, omdat 
het allemaal toch niets uithaalt, die gaat (helaas) gelijk krijgen. De duisternis zal dan inderdaad heersen en 
steeds dieper en donkerder worden. 
Bij een doopviering bidden we altijd dat de handen van een dopeling geen graaiende handen mogen 
worden, maar handen die delen en liefhebben. Dat de schouders van een dopeling niet enkel  eigen 
rijkdommen naar binnen dragen, maar dat die schouders er zullen zijn om de lasten van anderen mee te 
dragen. 
Wie zo denkt en handelt, maakt werk van de droom van Jesaja. Wie op déze wijze handelt, krijgt óók 
gelijk. En uiteindelijk veel meer dan diegene die passief afwacht of alles wel waar is, of er wel een hemel is. 
Degene die werk maakt van de droom van Jesaja, werkt mee aan het ware kerstmis. Wie van kerstmis een 
werkwoord durft te maken, hoeft geen nep-vrede te vieren op 25 december, of in scene gezette warme 
gezelligheid als heilig doel te hebben. Nee, wie Kerst doet, viert het hele jaar vanuit een innerlijke vrede 
en warmte de aanwezigheid van Gods Zoon in ons midden. 
In het afgelopen jaar zijn veel mensen, dichtbij en veraf, in ernstige problemen gekomen. Enkele mensen 
hebben ook hulp gezocht bij onze kerken. 
 Dankzij de inzet van velen, die op allerlei wijzen, vaak via anderen, van de hulpvraag hoorden, heeft dit 
regelmatig tot zeer bijzondere en vaak indrukwekkende oplossingen geleid. 
Al deze mensen hebben duisternis verdreven en actief meegewerkt aan die droom van Jesaja. Al deze 
mensen hebben laten zien dat hun handen en schouders het Licht van God door de wereld dragen. 
En daar waar God aanwezig mag zijn, zal Hij niet passief af zitten te wachten of het allemaal wel waar is 
wat er gezegd wordt. Nee waar God aanwezig mag zijn, werkt Hij met ons mee. Sterker nog, ik durf te 
zeggen dat er regelrechte wonderen zijn gebeurd het afgelopen jaar, daar waar de nood vaak enorm was, 
maar waar God welkom was. 
U allen, een warm en vredig Kerstmis en Zalig Kerstfeest! 

Diaken Guido van Dierendonck 
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Vieringen rond Kersmis 
  Grote Kerk Paterskerk 

Kerstavond In de loop van de ochtend:  
Ziekencommunie 
17.00 uur: Kindje Wiegen 
 
19.00 uur: Gezinsviering 
 
23.00 uur: Nachtmis 

In de loop van de ochtend:  
Ziekencommunie 
17.00 uur: Kindje Wiegen  
(Samenzang: kerstliederen) 
19.00 uur: Gezinsmis  
(Zangers van Sint Frans) 
21.00 uur: Nachtmis  
(Chrisko) 

Eerste Kerstdag 
 

9.30 uur: Hoogmis 
 
11.00 uur: Heilige Mis 

11.00 uur: Hoogmis  
(Zonnelied) 
 

Tweede Kerstdag 
 

11.00 uur: Hoogmis 11.00 uur: Hoogmis  
(Crescendo) 

Oudejaarsavond 19.15 uur: Heilige Mis 18.00 uur: Heilige Mis  
(Zangers van Sint Frans) 

Nieuwjaarsdag 11.00 uur: Gezamenlijke heilige 
Mis. Aansluitend  
Nieuwjaarstreffen in Anno ‘54 

- 

Één kerkbestuur voor  
Grote Kerk en Paterskerk  
Zoals u wellicht weet vergaderen de 

kerkbesturen van de Paterskerk en de Grote Kerk 

sinds januari 2013 uitsluitend gezamenlijk. Er is 

dan ook sprake van een intensieve samenwerking 

tussen beide besturen.  

Met ingang van 31 december 2013 wordt deze 

samenwerking geformaliseerd. Alle 

bestuursleden krijgen per die datum een 

benoeming voor beide parochies. Op die manier 

ontstaat één bestuur voor beide parochies, maar 

blijven de parochies juridisch wel los van elkaar 

bestaan.  

In de praktijk zal er voor vrijwilligers en 

parochianen weinig veranderen. Elke parochie 

behoudt zijn eigenheid en de kerkmeesters zullen 

zoveel als mogelijk hun huidige takenpakket 

behouden.   

Op 1 januari 2014, tijdens de gezamenlijke 

heilige Mis in de Grote Kerk van 11.00 uur, 

worden de bestuursleden officieel door de 

gezamenlijke voorzitter, deken Smeets, 

geïnstalleerd. De deken zal bij deze viering de 

samenwerking nader toelichten.  
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AFSLUITING ODA-JAAR 
 
Op 24 november werd in Sint Oedenrode het Oda-jaar  afgesloten. Ook een delegatie uit Venray was 
bij die plechtigheid aanwezig, waaronder 10 parochianen met de naam Oda,  deken Smeets, de dia-
ken en de vicevoorzitter van het kerkbestuur. 
Twee pelgrims, waren in de nacht van zaterdag op zondag reeds lopend vertrokken, burgemeester 
H. Gilissen en wethouder J. Loonen. Ze werden door gilde het Zandakker feestelijk ingehaald en 
naar de kerk begeleid. 
Tijdens een mooie Eucharistieviering, die muzikaal werd opgeluisterd door de  Kisi Kids uit Helmond, 
kreeg deken Smeets uit handen van pastoor Blom een relikwie van St. Oda overhandigd voor in de 
Petrus Bandenkerk. 
De relikwie bestond uit een botje dat genomen was van de bovenste halswervel van Oda. 
Alle Oda’s ontvingen een mooie kaars en dhr. Gilissen en Loonen kregen een boekje overhandigd 
over het leven van Oda. Pastoor Blom ontving van burgemeester Gilissen een mooie glazenschaal 
met het Venrayse wapen erop en van deken Smeets het mooie boek”Parels van de Peel.” 
Na de dienst ging men in processie naar de Odakapel. 
Tenslotte werd na het vaandel zwaaien de plechtigheid afgesloten en kon men aan een heerlijke  
koffie tafel verder praten. 



| 5 

 

Te voet van Rooj naar Rooj 

Sint Oda. Zij is vervlochten met Venray. Ruim dertienhonderd jaar geleden liep zij van 
Venray naar Rode, dat eeuwen later haar naam combineerde met die van Sint Oda. 
Daar stierf zij in 713. Haar dertienhonderde sterfdag werd in Sint-Oedenrode plechtig 
herdacht, onder andere tijdens een Heilige Mis in de dekenale Sint-Martinuskerk. 
Wat was er nu toepasselijker dan vanuit dat andere Rooj, ons eigen Venray, letterlijk in 
Oda’s sporen te treden door haar voettocht over te doen en naar Sint-Oedenrode te 
lopen?   
Jan Loonen en ik trokken de stoute 
wandelschoenen aan en vertrokken in de nacht 
van zaterdag op zondag 24 november om 01.00 
uur vanaf de Sint-Petrus’ Bandenkerk. We 
hadden de tweeënveertig kilometer lange 
voettocht zó gepland dat we om 09.30 uur 
konden aanschuiven in de plechtige Oda-
hoogmis in Sint-Oedenrode. 
Ons vertrek werd door enkele toevallige 
uitgaanders met enkele hartverwarmende 
aansporingen omzoomd en twee fantastische 
vrijwilligers van ons fraaie Odapark deden ons, 
met de bekende Oda-caravan, uitgeleide. Het 
weer was perfect. Het was een heerlijke, frisse en 
open novembernacht. Ideaal voor Venrays 
populairste heiligen: Sinterklaas en Sint Oda. 
Ter hoogte van Vredepeel, we waren een uur 
kabbelend en keuvelend onderweg, hoorden we 
de aangename feestgeluiden van de jubilerende 
Klutetrappers. Ons marstempo werd er nog frisser 
en fermer van. Net als wijzelf schreed ook de 
nacht voort. In De Mortel ontmoetten we enkele 
steekdragende carnavalsvierders die onze 
kostumering, een knaloranje gemeentelijk hesje, 
buitengewoon origineel vonden. We hebben hen 
maar niet verteld dat we pelgrims waren, vanuit 
Venray op weg naar Sint-Oedenrode. Koffie was 
er rond de ochtendklok van vijf uur in Beek en 
Donk. Zelden zo’n lekkere koffie gehad. En 
anderhalf uur later liepen we al door het 
pikdonkere buitengebied van Mariahout. We 
hadden ons ergens in een afslagje vergist en 
zodoende moesten we enkele kilometers met ons 
mini-ledlampjes ploeteren en manoeuvreren 
door volkomen onbekende modderpaden. Maan 

en sterren waren inmiddels achter wolken 
verscholen. De duisternis was compleet. Maar het 
droeg beslist bij aan het contemplatieve karakter 
van de bedevaart. Jazeker, we hadden zo ook 
onze mijmeringen en overwegingen. En onze 
stille bedes aan Sint-Oda. 
Voor we het goed en wel in de gaten hadden, 
werden wij op de grens van de gemeente Sint-
Oedenrode, gelegen tussen Mariahout en het 
lieftallige Nijnsel, tegemoet gelopen en zeer 
uitbundig begroet door burgemeester Peter 
Maas en wethouder René Dekkers. Precies op de 
plek waar we elkaar hartelijk de hand schudden, 
hadden twee meelevende en superaardige 
medewerkers van de gemeente Laarbeek een 
spandoek opgehangen met een welluidende 
tekst. Geweldig. Begeleid door de Oda-caravan, 
waren de laatste kilometers door al deze 
hartelijkheden een fluitje van een cent. Gastvrij 
openden zich de deuren van het Oedenroodse 
stadhuis. En zo konden we keurig opgefrist en 
verkwikt om 09.30 uur de hoogmis bijwonen. 
Onze eigen schutterij ’t Zandakker / gilde Sint 
Jan zorgde, samen met het Oedenroodse Sint-
Jorisgilde voor een prachtige plechtigheid. Maar 
liefst dertien Venrayse Oda’s vergezelden ons 
daarbij. Het was onze eigen deken Harrie Smeets 
die, geflankeerd door deken Blom en enkele 
andere concelebranten, voorging. Met een korte 
processie naar de Odakapel sloten wij de 
kerkelijke feestelijkheid af. 
Op bedevaart van Rooj naar Rooj. Sint Oeike zal 
het, zo hopen wij, deugd hebben gedaan. 

  
Jan Loonen en Hans Gilissen. 
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De heilige Oda en Venray 

Over Oda, dochter van koning Eugenius/
Eugunatius [699-716] ook wel geheten Oan, King 
of the Strathclyde Scots van Oud-Schotland en 
Ierland, wordt gezegd, dat zij tijdens een 
pelgrimstocht op het graf van Lambertus 
wonderlijk is genezen van haar bij de geboorte 
meegekregen blindheid. Haar levensverhaal is in 
de twaalfde eeuw in het Latijn opgetekend als 
Vita Odae en opgenomen in de reeks 'Acta 
Sanctorum', de heiligenlevens. De legende staat 
in een twaalfde eeuws handschrift én een veel 
jonger handschrift uit 1527 van het klooster 
Jerusalem van de slotzusters Augustinessen. 

Aan het Schotse hof ontstonden moeilijkheden, 
toen Oda's gelofte van maagdelijkheid in conflict 
kwam met plannen van haar vader. Die wilde haar 
uithuwelijken. Oda ontvlucht rond 712 het hof en 
trekt overzee met enige vriendinnen, als goede 
blinde-begeleiders, eerst naar Zuid-Italië en 
Rome. De terugtocht gaat over de Alpen 
noordwaarts, alleen nog vergezeld van twee 
vriendinnen op reis naar de vergelegen, ongure 
en drassige gouw Toxandrië of Taxandrië 
[ruwweg het huidige gebied van Brabant]. Zij had 
gehoord dat te Luik bij het graf van de vermoorde 
bisschop Lambertus wonderlijke tekenen 
geschiedden. Daar bij het graf aangekomen bad 
zij vurig en aanstonds werd zij ziende. Zij dankte 
O.L. Heer en St. Lambertus. 

Zij woont vervolgens enige tijd in Weert en 
verblijft op doortocht onder meer in Venray en 
de nederzetting Merselo. Het veel later 
gebouwde St. Oda-kapelletje alhier op de Hiept 
herinnert daar aan. Tenslotte belandt zij aan de 
overzijde van de Peel, in de omgeving van de 
Dommel in het gehucht Vressel bij Sint-
Oedenrode. Zij sterft er op 27 november 
omstreeks het jaar 726. Haar graf wordt spoedig 

door talrijke pelgrims bezocht; er gebeuren 
wonderbaarlijke genezingen. Het grafschrift 
luidt: "De H. Oda, dochter van Eugunatius de VII, 
koning van Schotland, heeft hier gewoond, en 
werd hier begraven in 't jaar 726, oud zijnde 36 
jaren. Haar heilig gebeente werd door Otbertus, 
bisschop van Luik, naar de collegiale kerk 
overgebracht in 't jaar 1099". 

Vooral lijders van oogziekten bezoeken haar graf. 
Otbert, bisschop van Luik bezocht voor de 
plechtige verheffing van Oda's gebeente ook 
deze plek, die naar haar Sint Oedenrode is gaan 
heten. In 1173 laat gravin Hildeware van Beek 
(Hilvarenbeek) en Rode daar een stenen 
kerkgebouw plaatsen. Haar eeuwenoude fraaie 
beeltenis in eikenhout van de Meester Arnt van 
Kalkar staat in de St. Petrus' Bandenkerk van 
Venray. 

Zoals Willibrord en zijn gezellen van Engeland 
kwamen om hier door een heilig leven getuigenis 
af te leggen van de waarheid van de evangelische 
boodschap, zo ook 
kunnen wij het 
leven van de 
heilige Oda uit 
Schotland hier 
zien. In het 
Venrayse land is, 
ook na zo’n 1300 
jaar (!) haar 
aandenken steeds 
levendig gebleven. 
Zij wordt vereerd 
als patrones van 
Venray en van Sint
-Oedenrode. 

© Rien van den Brand 

In de grote parochiekerk van Venray is de H. Oda al heel vroeg en passend vereerd 
met een beeltenis en een apart Middeleeuws altaar, dat zij toentertijd deelde met de 
H. Lambertus. Beide heiligen hebben een nauwe historische band met elkaar. Toen de 
om 705 vermoorde bisschop Lambertus, een vriend van St. Willibrord, in Luik begraven 
was, werd namelijk Oda spoedig daarna op het Lambertus' graf van haar blindheid ge-
nezen. Wat weten we over deze heilig vereerde Oda en wat speelde zich af?  
iets.  
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Restauratie Glas-in-lood Paterskerk 
Fase 1 van de glas in loodramen is inmiddels 

opgeleverd. Fase 2 begint half maart. Dan 

worden de ramen langs de Leunseweg en aan de 

achterzijde (parkeerplaats) gerestaureerd.  

De keuze voor andere voorzetramen aan de 

buitenzijde heeft tot een aanzienlijk mooier  

eindresultaat geleid. De meerkosten van 12.000 

euro dubbel en dwars waard. De actie voor de 

verkoop van de ramen heeft tot nu toe ongeveer 

7.000 euro opgebracht. Hartelijk dank aan allen 

die hieraan bijgedragen hebben. 

We blijven hopen op verdere aankoop van ramen 

voor 2,50 euro per stuk door de parochianen. Het 

kerkbestuur zoekt verder naar mogelijkheden van 

subsidiëring. 

Kerkbestuur Paterskerk 

 

 

Taizé-vieringen 
In Taizé-gebedsvieringen 

houdt men zich met name 

bezig met meditatie, 

gebed en veel zang. De 

zang heeft een eenvoudig 

en repeterend karakter, 

waardoor zij enerzijds als 

een “brug” fungeert die 

mensen helpt vanuit de drukke wereld te 

verstillen; en anderzijds ook snel door alle 

aanwezigen kan worden meegezongen.  

 

De data voor 2014: 

- Vrijdag 7 februari 2014 

- Vrijdag 30 mei 2014 

- Vrijdag 5 september 2014 

- Vrijdag 22 november 2014 

 

De vieringen beginnen om 19.30 uur in de 

Paterskerk. Ongeveer 15 minuten voor aanvang 

wordt er ingezongen. Na afloop is er tijd voor 

koffie, gesprek en ontspanning in de pastorie van 

de Paterskerk.  

 

Zingen rond de Kerststal 
Zondag 22 december organiseert de Dekenale 

Koorkring  in de Grote Kerk alweer voor het 

zesde jaar Zingen rond de Kerststal. Samen 

zingend en muziek makend op weg naar het 

komend kerstfeest. Zangkoren en ensembles 

kunnen zich deze middag presenteren met hun 

eigen advent- en kerstliederen. Tussendoor is er 

ook samenzang zodat iedereen mee kan doen. 

Naast koren nemen ook instrumentale ensembles 

weer deel. Het 

programma begint 

om 14.00 uur en duurt 

tot ca. 16.00 uur. 

Tijdens de activiteit wordt achterin de kerk koffie 

en warme chocola geschonken. Inmiddels zijn al 

verschillende  koren en ensembles aangemeld en 

wordt het zeker weer een mooie middag. 
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De geschiedenis van de Kerststal 

In de Bijbel staat nergens dat Jezus in een stal is 
geboren. Er wordt alleen een voederbak 
genoemd: “…..en zij wikkelde hem in doeken en 
legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen 
plaats was in de herberg”. Lucas 2, 7. 
De os en de ezel komen ook niet uit het 
Evangelie. Ze zijn waarschijnlijk een verwijzing 
naar een tekst van Jesaja: “Een os kent zijn 
eigenaar, een ezel de krib van zijn meester.” De 
os zou het Jodendom symboliseren, de ezel de 
ongelovigen. 
De drie wijzen staan voor de toen bekende 
werelddelen: Europa, Azië en Afrika.  
Al vanaf de vijfde eeuw werden op markten in 
heel Europa kerstspelen opgevoerd om mensen 
tot het Christendom te bekeren. Het kerstspel 
was eigenlijk een hulpmiddel om het kerstverhaal 
te vertellen aan mensen die niet konden lezen.  
Tot Franciscus van Assisi de bewoners van het 
Italiaanse dorpje Greccio tijdens de kerstnacht 
van 1223 meenam naar een nabijgelegen grot. 
Voor het eerst werd het kerstspel nu binnen 
opgevoerd, met kribbe, kindje en levende dieren. 
Hiervoor had hij zelfs toestemming aan de paus 
gevraagd. Een schilder legde het tafereel vast in 
een kerk in Assisi. Deze schildering vormt de basis 
van alle latere kerststallen. 
De levende stal in de grot ging snel over naar de 
kerk. Schapen, ossen, alles werd binnengehaald 
om het verhaal zo kleurrijk mogelijk uit te 
beelden. Met soms meer dieren dan feitelijk bij 
het verhaal horen: in India staat er soms een 
olifant naar de kribbe te staren.  
Pas vanaf de achttiende eeuw raakt de kerststal 
ingeburgerd in de huiskamers. Steeds meer 
katholieke gezinnen zetten een stalletje neer met 
een kleine beeldengroep: de kribbe met het 
kindje Jezus, Maria en Jozef, de herders, en wat 
op afstand de Drie Koningen. Tot aan 25 

december blijft het kribbetje van Jezus leeg. De 
Drie Koningen worden elke dag wat dichter bij de 
stal gezet, om er op 6 januari te arriveren. 
De kerstboom (een spar, en geen dennenboom) 
gaat terug op een vruchtbaarheidssymbool. Over 
de ouderdom van het gebruik als kerstboom 
lopen de bronnen zeer uiteen. Waarschijnlijk 
hadden reeds de Germanen voor de kerstening 
rond de tijd van winterzonnewende (het joelfeest 
of Yule) een altijd groene boom in huis of op het 
erf. Vanwege deze heidense wortels heeft de 
Rooms-katholieke Kerk de boom lange tijd 
geweerd  
Luther verklaarde begin zestiende eeuw de 
kerstboom tot symbool van de geboorte van 
Jezus. Eerst stond de boom alleen nog in de 
kerken. Eind 19e eeuw haalde men hem, 
allereerst in protestantse landen, alsnog de 
huiskamer binnen. 
De kerstboom herinnert de christenen volgens 
Luther aan de boom in het paradijs; de 
kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam 
en Eva aten. De piek in de boom staat voor de 
ster die de Wijzen de weg wees naar de 
geboorteplaats van Jezus; soms wordt de piek 
daarom door een ster vervangen. 
De katholieken gaven de kerststal een ereplaats 
in hun huizen, eventueel met groene 
versieringen. Protestanten weerden de stal in het 
algemeen vanwege hun bezwaren tegen beelden. 
De kerstboom had bij hen meer succes. 
Pas sinds 1982 staat er ook in het Vaticaan een 
kerstboom. 

  

In veel Nederlandse huiskamers en kerken staat een kerststal. Levend nagespeeld of in 
het klein nagebouwd. Met het kindje in de kribbe en daar omheen Maria, Jozef, een 
os, een ezel, drie koningen, wat herders en een engel.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joelfeest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joelfeest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstbal
http://nl.wikipedia.org/wiki/1982
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
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De geschiedenis van de Kerststal 
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Een nieuwe missie 
Drie of vier keer per jaar vergadert in Roermond de diocesane pastorale raad. Lid zijn 
vertegenwoordigers van alle dekenaten en van de geestelijken in ons bisdom. De raad 
vormt een soort klankbordgroep voor de bisschop. Aan de orde zijn actuele ontwikke-
lingen binnen het bisdom. In deze raad mag ik het dekenaat Venray –  
Gennep vertegenwoordigen. 
Voor de 2e keer dit jaar stond de priesteropleiding op de agenda.  

Voor een toelichting op dit agendapunt waren 
twee priesters van het bisdom te gast: Rector J. de 
Vries van het Grootseminarie Rolduc, en pastoor 
Wilson Varela Gaviria, pastoor van meerdere pa-
rochies in Roermond-Oost. 
De rector van Rolduc vertelde dat er op het 
Grootseminarie geen enkele Nederlandse pries-
terstudent meer is. Wél zijn er 24 buitenlandse 
priesterstudenten.  
Zij zijn deels afkomstig uit Zuidoost Azië en deels 
uit andere Europese landen of uit Zuid Amerika. 
De studenten uit Zuid Oost Azië (Vietnam, India 
en Sri Lanka) zijn hier dank zij contacten van Mgr. 
Wiertz met collega-bisschoppen daar. Het komt 
daar vaak voor dat seminaries slechts 10% van 
alle aangemelde kandidaten kunnen plaatsen. De 
afgewezen kandidaten zijn erg blij met de moge-
lijkheid om de opleiding op Rolduc te kunnen 
volgen. Het bisdom Roermond krijgt er op die 
manier een aantal priesters bij. Een win-
winsituatie. Zo heet dat. Een situatie niet hele-
maal zonder problemen overigens. Het verschil in 
cultuur en taal is groot. Ook na een intensieve 
leergang Nederlands van 1 jaar en na talrijke in-
burgeringmomenten, die voor de buitenlandse 
priesterstudenten georganiseerd worden. 
De studenten worden tot priester gewijd in het 
diocees van herkomst. Ze verplichten zich min of 
meer om daarna 10 jaar in het bisdom Roermond 
werkzaam te zijn. 
Een andere groep priesterstudenten komt o.m. 
uit Zuid Europa, Zuid Amerika en Polen. 
Pastoor Wilson Varela Gaviria is één van hen. Hij 
is afkomstig uit een beweging binnen onze kerk 
die “neocatechumenen” wordt genoemd.  
De pastoor komt uit Colombia. Naar goed Co-
lombiaans gebruikt draagt hij de achternamen 
van zijn beide ouders. In 2009 is hij door Mgr. 
Wiertz tot priester gewijd. 
Het Neocatechumenaat is een organisatie die 
zich inzet voor katholieke vorming van volwasse-
nen, die al lid zijn van de kerk. “Neo-

catechumenen” betekent letterlijk “jonge of 
nieuwe doopleerlingen” 
 
Over de hele wereld heeft de beweging ca.100 
seminaries, waarvan 1 in ons bisdom.’ 
Het Neocatechumenaat heeft veel roepingen. 
Eens per jaar worden alle nieuwe kandidaten we-
reldwijd bij elkaar geroepen in Italië. Zij worden 
via loting verdeeld over de 100 seminaries. Roer-
mond krijgt gemiddeld 3 studenten per jaar. 
 
Pastoor Varela Gaviria vertelde aan de leden van 
de diocesane pastorale raad en over zijn uitzen-
ding als missionaris naar Nederland en over zijn 
pastorale werk in Roermond. 
In zijn verhaal toonde de pastoor zich een prag-
maticus met een rotsvaste overtuiging, een diep 
geloof in de wereldkerk. Volgens hem maakt het 
niet uit of je priester bent in Colombia of in Ne-
derland omdat er maar één kerk is, een kerk die 
geen landsgrenzen erkent. In het begin waren er 
problemen met de taal en met de gewenning aan 
de cultuur. De pastoor spreekt nu uitstekend Ne-
derlands. Hij verstaat in grote lijnen ook het 
Roermondse dialect. 
Vroeger, zo vertelde hij, gingen priesters uit Ne-
derland naar Afrika, Azië en Zuid Amerika. Dat 
ging ook toen niet zonder (aanvangs)problemen. 
Het is niet meer dan logisch dat er nu priesters uit 
die werelddelen naar ons land komen, nu er hier 
een tekort aan priesters is. 
Met de komst van deze eigentijdse zendelingen 
wordt de nood van het tekort enigszins gelenigd. 
Het achterliggende probleem, de aanleiding tot 
dit tekort, blijft voorshands onverkort bestaan. 
God weet hoe lang nog. 
 
Ger Claessens. 
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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 kwa-
men 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 e e n 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                    (0478-707440 of 06-46656753). 
 
Werkgroep “Samen Kerk”-avonden 
Pastoor Carl Mu ller  Pastoor Leunen-Veulen-Heide 
Tinie Claessens  Catechist dekenaat Venray 
Wim Roovers  Lector / werkgroep avondwake Petrus Bandenkerk  
Arthur Gerritzen  Catechist dekenaat Venray 
 

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

 
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” 

Een nieuwe missie 

mailto:samenkerk.avonden@gmail.com
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Zeven leken uitgezonden  

Omdat bisschop Wiertz wegens een congres in 
het buitenland verblijft, was het dit jaar voor het 
eerst dat zijn hulpbisschop de nieuwe 
lekenambtsdragers voor het bisdom mocht 
uitzenden. Die jaarlijkse zendingsviering voor 
afgestudeerden van de catechistenopleiding 
Kairos en het Theologisch Instituut Rolduc was 
ditmaal opgenomen in de slotviering van het Jaar 
van het Geloof. Voor deze combinatie was 
gekozen om zo te tonen dat het met dit jaar niet 
ophoudt, maar dat het getuigen van het geloof 
en het gelovig openstaan voor de ander 
voortgaan en zeker voor de nieuw gezondenen 
een uitdaging zijn. "Waar u komt, u komt als 
gezondene, vanuit vertrouwen en openheid, in 
vreugde en goedheid," zo hield mgr. de Jong de 
lekenambtsdragers voor. 
Vervolgens verleende hij de lekenzending als 
catechist aan de dames José Poeth, Anita van den 
Berg-Puts, Marijke Peeters-Derks, Anna Linckens 

en de heren Arthur Gerritzen en Marc 
Dietzenbacher. Tevens werd Marianne Boselie-
Backbier uitgezonden als geestelijk verzorger. 
Daarnaast ontvingen twee afgestudeerden een 
getuigschrift.   
Dat geloven ook na het Jaar vorm gegeven wordt, 
bleek uit de lancering van een foto- en 
verhalenwedstrijd aan het einde van de viering. 
Gelovigen worden opgeroepen om in de 
komende maanden hun foto of verhaal in te 
sturen naar het bisdom, waarin zij laten zien op 
welke wijze in hun omgeving vorm gegeven 
wordt aan het geloof anno 2014. Een jury gaat 
alle foto's en verhalen bekijken en bundelen. Met 
Pinksteren wordt een en ander gepresenteerd en 
worden de foto's en verhalen die het meest tot de 
verbeelding spreken gehonoreerd. In de 
komende weken worden de gelovigen met flyers 
en berichten via de parochies en de bisdommedia 
geïnformeerd over de wedstrijd.  

Met een pontificale vesperviering in de kathedraal te 
Roermond is ook diocesaan het internationale Jaar 
van het Geloof zondag 24 november afgesloten. Paus 
Franciscus deed dat al in de ochtenduren in het 
Vaticaan, hulpbisschop Everard de Jong deed dat in 
Roermond. Tijdens de plechtigheid werden tevens 
zeven lekenambtsdragers uitgezonden, onder wie 
Arthur Gerritsen uit Venray.  

Nieuwe vitrines in Grote Kerk 
U had natuurlijk de glazen kasten die al een paar 
maanden in de kerk staan, gezien en u hebt u zich 
wellicht ook wel afgevraagd: 
“Waar komen die vandaan”? “Waren de oude 
niet goed meer?” “Waarom duurt het zolang 
voordat ze ingericht worden?”  
Wel nu, dank zij een subsidie van de het 
“Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling” 
en “Interreg Vlaanderen Nederland” kon deze 
investering gedaan worden. Deze subsidie 
maakte het ook mogelijk om het informatiebord 
dat voor de toren staat te laten maken. Het 
opknappen en inrichten van de oude kluis in de 
doopkapel zal ook daardoor mogelijk zijn. 
 De genoemde subsidie werd verleend op grond 
van deelname aan het provinciaal project ” 
Bezinnen in Limburg.” De beoordeling van het 
door het kerkbestuur hiertoe  ingediende 

projectplan was zodanig goed, dat de “Brusselse” 
goedkeuring volgde. 
De nieuwe vitrines vervangen de ruim 20-jaar 
oude vitrines die niet voldeden aan de eisen van 
veiligheid en betrouwbaarheid. Bij een controle 
door de veiligheidsdienst werden deze als 
“onvoldoende” geclassificeerd. Geld voor directe 
vervanging ontbrak echter, tot… De inrichting 
van de nieuwe heeft even geduurd omdat  de 
elektrische aansluiting gerealiseerd moest 
worden en de verlichting van de nieuwe vitrines 
te fel was. Nadat ook deze zaken geregeld waren, 
is de inventaris van de oude kasten overgeplaatst 
in de nieuwe vitrines die aan alle eisen voldoen. 
Met de nieuwe kasten kunnen wij de 
kerkschatten beter en vooral veiliger tonen.  
(Jan van Casteren, 
Coördinator  suppoosten van de Grote Kerk) 
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Misschien bent u nog op zoek naar een cadeau voor de komende 

“De vreugde van het Evangelie” 
Paus Franciscus heeft vandaag de postsynodale 
apostolische exhortatie ‘De vreugde van het 
evangelie’ (‘Evangelii Gaudium’) gepubliceerd, 
waarin de verkondiging van het Evangelie 
centraal staat. Elke gedoopte wordt permanent 
voor de opdracht geplaatst om dat goede nieuws 
te verkondigen. Daarbij moet ook worden 
gezocht naar nieuwe wegen en nieuwe 
methoden, die de oorspronkelijke frisheid van die 
goede boodschap opnieuw onder de aandacht 
brengen. Tegelijk spreekt Franciscus zijn 
bezorgdheid uit over de moeilijkheden waarmee 
die verkondiging vandaag wordt geconfronteerd. 
In de exhortatie herneemt de Paus verschillende 
onderwerpen en thema’s die eerder al in zijn 
preken en toespraken aan bod kwamen. In die zin 
is dit document tevens een programmaverklaring 
van de nieuwe Paus.  
 
Tekenen des tijds 
Franciscus vestigt in zijn exhortatie de aandacht 
op de bekoringen waarmee wij worden 
geconfronteerd, zoals het individualisme, de 
identiteitscrisis of de dalende geloofsijver. “Wij 
moeten teken van hoop zijn en mogen niet in een 
steriel pessimisme vervallen.” Volgens Paus 
Franciscus is het noodzakelijk om de 
verantwoordelijkheid van de leken in de kerk te 
versterken. Deels door een gebrek aan opleiding, 
deels door het klerikalisme vervullen leken niet 
de rol die hen toekomt. Daarbij dringt hij in het 
bijzonder ook aan op een bezinning over de rol 
van de vrouwen in de Kerk. Tegelijk benadrukt hij 
echter dat het priesterschap, dat is 
voorbehouden voor mannen, niet ter discussie 
staat.  
Paus Franciscus onderstreept de verscheidenheid 
binnen de katholieke Kerk en benadrukt het 
belang van de volksvroomheid, waarin het geloof 
in een bepaalde cultuur gestalte krijgt en wordt 
doorgegeven. Hij uit kritiek op het huidige 
economische systeem, waarin al te vaak het recht 
van de sterkste overheerst, en op een 
wegwerpcultuur waarin de mens nog slechts als 
consument dreigt beschouwd te worden. De 
zwaksten worden daarbij niet enkel uitgesloten, 
maar zelfs als een soort afval behandeld. “De 
wereld gaat gebukt onder de nieuwe tirannie van 
een markt die als een nieuwe God wordt 
beschouwd en waarin financiële speculatie, 

corruptie en egoïsme overheersen.” Franciscus 
veroordeelt de schendingen van de 
godsdienstvrijheid en de vervolging van 
christenen, die in sommige landen een 
alarmerend niveau van haat en geweld heeft 
bereikt.  
 
Opdracht tot verkondiging 
Paus Franciscus benadrukt de nauwe band tussen 
de verkondiging en de bevordering van de 
menselijkheid. “Wij kunnen van de Kerk niet 
verwachten dat zij het geloof naar de privésfeer 
laat verdringen en geen invloed meer heeft op 
het maatschappelijke samenleven. Wie zou het 
wagen om de boodschap van de heilige 
Franciscus en van de zalige Theresa van Calcutta 
tot de kerk te beperken en het zwijgen op te 
leggen.” De Paus herhaalt zijn streven naar een 
arme kerk ten dienste van de armen: “Een 
kerkgemeenschap, die de arme vergeet, dreigt te 
verdwijnen.” Franciscus spoort gelovigen aan tot 
zorg voor de zwaksten en bemoedigt de Kerk tot 
bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van 
armoede, zoals dakloosheid, drugsverslaving, 
vluchtelingen en het groeiende aantal bejaarden 
dat vergeten wordt. Met betrekking tot 
migranten dringt hij in het bijzonder ook aan op 
meer gastvrijheid. “Bij die zwaksten behoren ook 
de ongeboren kinderen, waaraan de waardigheid 
van het menselijke leven wordt ontzegd. De 
verdediging van het menselijke leven is nauw 
verbonden met de verdediging van de 
mensenrechten.”  
 
Samenwerking en dialoog 
Tot slot spoort de Paus aan tot dialoog en 
samenwerking met politieke, sociale, religieuze 
en culturele instellingen en groepen. Daartoe 
behoort ook de oecumene, die onlosmakelijk 
onderdeel is van de verkondiging en die een 
geloofwaardig getuigenis van christenen 
bevordert. Hij pleit tevens voor dialoog en 
vriendschap met de ‘kinderen van Israël’ en voor 
de versterking van de interreligieuze dialoog, 
met wederkerigheid op het gebied van de 
geloofsbeleving. “De Heilige Geest verleent de 
kracht om de nieuwheid van het evangelie met 
vrijmoedigheid te verkondigen, met luide stem, 
in alle tijden en op alle plaatsen, ook tegen de 
stroom in.”   Bron: KERKNET 
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Parochiekroniek 

 

GROTE KERK 
 

Overledenen 

Piet Goumans, Erwin  Habers, Jac  Martens, Paul Min, Hay Strijbos, Broer Geven, Wim Bongers, 
Truus  Aarts-Theuws, Nellie Schuurmans-Vullings, Joop Jansen 
  

Jubilea 

echtpaar Heldens – van de Hoef 50 jarig huwelijk, Sjaak en Thea Tijssen – Flinsenberg           50 
jarig huwelijk, Huub en Nelly Peeters – Willemssen,  50 jarig huwelijk 
 

Dopelingen 

Lieve Conjaerts, Gydo Goorts, Jep Claessens ,Mees Nagy, Mergeline Houwen, Florien Janssen, 
Carise Janssen, Janne Wijnhoven, Mila Renkens, Mano Hermsen, Sophie Claessens 
 

PATERSKERK 
 

Overledenen 
Piet Strijbos, Oda van IJzendoorn-Seulen, Jos van der Helm, Ben Hendriks 
 

Dopelingen 
Lotte Linders, Roy Sanders, Mason Leenders, Tanisha Stoc, Ninte Emonts, Elyze Broers 

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; Bankrekeningnummer: 
57.97.39.481 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening 48.41.00.017 of 
Postbank (giro) 117.48.63, inzake 
kerkbijdrage.  
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 
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.  
 
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  
(op zondag met kinderwoorddienst + 
opvang voor baby's en  peuters) 
 
Aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag:  17.30 uur  
 
 

Redactie 
Het adres van de redactie is:  Leunseweg 5, 5802 CE  Venray.  
Email:    samenkerkvenray@gmail.com 
Kopijdatum volgende editie: 10 januari 2014 
 
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging? 
Stuur een mailtje of een briefje.  

Zalig Kerstfeest! 

mailto:petrbnd@zonnet.nl

