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Allerheiligen /
Allerzielen 
Binnenkort vieren we achter elkaar het Hoog-
feest van Allerheiligen (1 november), waarna de 
gedachtenis van Allerzielen volgt (2 november). 
Met Allerheiligen herdenken we alle zielen van 
hen die ons ontvallen zijn én bij God; met Aller-
zielen staan we stil bij hen die gestorven zijn, 
maar nog niet bij God. Wanneer we sterven, dan 
gaan ziel en lichaam elk hun eigen weg. Onze ziel  
leeft verder, terwijl het lichaam begraven wordt. 
De begrippen geest, ziel, hart hebben elk hun 
specifieke betekenis. De Bijbel toont ons dat de 
mens óók een drie-eenheid is: geest, ziel en li-
chaam (1 Thess. 5 : 23). Zowel het lichaam als de 
ziel van een mens zijn uniek. De ziel nu is wezen-
lijk. Als de mens zelf daar geen zicht op heeft, 
dan blijft hij in feite een vreemde voor zichzelf. 
Zelfkennis en inkeer zijn dan ook van belang, in 
feite voor ieder die zichzelf en zijn bestemming 
serieus neemt. Maar, hoe kan een gelovige gees-
telijk leven leren verstaan als hij geen kennis 
heeft van de omvang van de geestelijke wereld? 
Tekortschieten in het onderscheid tussen geest 
en ziel is als zodanig fataal voor geestelijke vol-
wassenheid. Juist omdat de mens afhankelijk is 
van hoe zijn ziel is. Zijn ziel immers vertegen-
woordigt zijn persoonlijkheid en drukt zijn indivi-
dualiteit uit. Hij is het orgaan van de vrije wil van 
de mens, het orgaan waarin geest en lichaam vol-
ledig in elkaar zijn verweven. Als de ziel van de 
mens gewillig is God te gehoorzamen, zal hij de 

geest toestaan over de mens te heersen, zoals 
beschikt door God. De ziel kan echter ook, als 
bestuurscentrum van de mens, de geest onder-
drukken en ergens anders behagen in scheppen. 
Deze Drieëenheid van geest, ziel en lichaam kan 
gedeeltelijk geïllustreerd worden door een gloei-
lamp. In de lamp, die een afbeelding is van de 
totale mens, bevinden zich elektriciteit, licht en 
draad. De geest is als de elektriciteit, de ziel als 
het licht en het lichaam als de draad. Elektriciteit 
is de oorzaak van het licht, terwijl het licht het 
gevolg is van de elektriciteit. Draad is de materi-
ële substantie waardoor de elektriciteit vervoerd 
wordt, en het licht kan schijnen. De combinatie 
van geest en lichaam brengt de ziel voort, datge-
ne wat uniek is voor de mens. Zoals elektriciteit, 
vervoerd door de draad, wordt omgezet in licht, 
zo handelt de geest met de ziel en de ziel op zijn 
beurt drukt zichzelf uit door het lichaam. Moge 
dan de naderende Adventstijd ons helpen onszelf 
beter te verstaan en wel in het licht van de Bijbel 
en Gods plan met ons.   
 
 
Pastoor Müller 
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Op 30 augustus 2014 is in de toren van de Grote Kerk van Ven-
ray de film ‘In Hemelsnaam’ in première gegaan. Nens van der 
Wijngaard, secretaris van Stichting Carillon Venray, vertelt over 
de aanleiding tot de film en over de inhoud ervan.  
 
In 2012 is de presentatieruimte in de toren opgeknapt. Dit was 
een initiatief van Stichting Carillon Venray. Onderweg en terug 
naar de klokken, liepen we steeds door een lege toren. Behalve 
het dragen van de klokken, leek de toren geen andere functie 
te hebben dan ‘zolder van de kerk’ te zijn: er stonden vooral 
spullen die niemand meer nodig had maar waarvan niemand de 
moeite leek te nemen ze ook echt weg te doen. Maar een toren 
is meer dan een stapel stenen. Hij vertelt een verhaal.  
 
De Werkgroep Inrichting Toren heeft toen ideeën ontwikkeld. 
We wilden het publiek iets over de historie tonen. In nauwe sa-
menwerking met Stichting Carillon heeft Omroep Venray toen 
de dvd ‘Passie voor de toren’ gemaakt. Dat is een heel mooi 
beelddocument geworden. Ook was de toren in 2012 één van 
de MindMap-locaties, met op elke verdieping een installatie 
van Lobke Burgers. Dat smaakte naar meer. In 2013 is door het 
Venrays Museum in de toren de tentoonstelling ‘Glas-in-lood in 
Venray’ ingericht. En daarna gingen we voor 2014 op zoek naar 
iets nieuws, maar we wisten eigenlijk niet wat precies.  
 
Toen kwam Nens van der Wijngaard in gesprek met Harrie Eijs-
sen van de Stuurgroep Liberation Route Venray in het kader van 
70 jaar bevrijding. Deze stuurgroep zocht nog naar een locatie 
voor de luistersteen in Venray en voor een focus voor het ver-
haal dat zij wilden vertellen. Hun zoektocht viel samen met on-
ze zoektocht. Toen was de opstelsom gauw gemaakt. Het ver-
haal over de oorlogshandelingen rond de Grote Kerk van Ven-
ray (en daarmee over heel Venray) moest verteld worden. Met 
de luistersteen werd Venray op de kaart van Liberation Route 
gezet. En een film, vertoond in de toren, is de nadere uitwer-
king van dat verhaal geworden. Dankzij onze sponsoren konden 
de plannen ook gerealiseerd worden. 
 
Uit de Werkgroep Inrichting Toren is een projectgroep ge-
vormd met Jac en Rudy van Sinten, Theo Duijkers, Harrie Eijs-
sen, Hub de Bruijn en Nens van der Wijngaard. Met elkaar heb-
ben we de film stap voor stap vormgegeven. De film is ‘In He-
melsnaam’ genoemd. Het is eigenlijk een beeldverhaal, waarin 
ook originele films en foto’s uit de oorlogstijd zijn verwerkt. De 
verhaallijn is opgebouwd rond de woorden ‘ambitie’, 
‘verspilling’ en ‘veerkracht’. Het gaat over de ambitie van de 
bouwers, de verspilling van de oorlog en de veerkracht van de 
Venrayse bevolking na de oorlog. De onderste grote torenka-
mer is omgebouwd tot een soort bioscoop, waarin de film op 
een groot spandoek wordt vertoond. Heel indrukwekkend. 

In Hemelsnaam 
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Het is eigenlijk onbestaanbaar als je nagaat dat kerk en toren – 
met de vroegste bronvermelding uit 1220 – al honderden jaren 
staan en dan in een toevallig langskomend front in enkele da-
gen totaal wordt vernield. En dat de mensen daarna de moed 
hebben gevonden om , in fases, het geheel weer te herbouwen.  
De kracht die daaruit spreekt, vind ik fascinerend. Dat geldt 
zowel voor de kracht van de vernietiging als voor die van de 
bouw en wederopbouw. Zo bezien is de Grote Kerk van Venray 
voor mij een symbool van ambitie, een aanklacht tegen verniel-
zucht en een teken van veerkracht. Voor mij is dit een bron van 
inspiratie. En gezien de onrust op veel plaatsen in de wereld, 
ook heel actueel.  
 
Ook in 2015 zal de toren weer geopend zijn voor beklimming. 
In de onderste grote torenkamer zal de film ’In Hemelsnaam’ 
dan ook weer te zien zijn. De film ‘In Hemelsnaam’ duurt zo’n 
15 minuten en is uitgebracht op dvd. Daarop staat de film in 
het Nederlands, Duits en Engels. De dvd kost  € 10,- per stuk en 
zal op verschillende plaatsen te koop zijn. De dvd kan ook be-
steld worden via Hub de Bruijn (T 0478-585707) en Nens van 
der Wijngaard ( T 06-23054875) of via info@carillon-venray.nl.  

Kort nieuws:   
 Op 5 oktober vierden de Zangers van Sint Frans hun 55-jarig bestaan in de Paterskerk met een 

pontificale Hoogmis met Mgr. de Jong als hoofdcelebrant.  
 

 De oud-stagiair, priesterstudent, van onze parochies, Thai, is verhuisd naar Breda. Hij heeft het 
seminarie Rolduc verruild voor het seminarie Bovendonk van het bisdom Breda. Zijn colleges 
volgt hij nu in Utrecht aan de universiteit en daarnaast heeft hij om de andere week 
studieweekenden op Bovendonk, samen met priester- en diakenstudenten van bisdom 
Groningen, Utrecht, Rotterdam en Antwerpen. Thai laat weten dat hij blij en dankbaar is dat hij 
nu in Bovendonk mag zijn en mag ingaan op de uitnodiging van de Heer die tegen de mannen 
van het elfde uur zegt: "Gaat ook gij naar mijn wijngaard".  
 

 De misdienaars en acolieten van de Paterskerk gaan al jaren elk jaar op kamp. Dit jaar hebben 
zij ook andere kinderen en jongeren uitgenodigd, die op een of andere manier met de 
Venrayse parochies verbonden zijn . Het kamp vind plaats in het laatste weekend van de 
herfstvakantie. 
 

 Het bisdom Roermond heeft in het weekend van 20-21 september een jongerenweekend 
georganiseerd in Oirlo. Daaraan namen ook verschillende leden van jongerengroepen IDent!ty 
en Connect deel. Op de zondag organiseerde het bisdom voor de kinderen van de Venrayse 
parochies een bijzondere familie-mis in de Paterskerk. Kapelaan Blom uit Heerlen verzorgde 
deze mis die muzikaal werd opgeluisterd door de jongeren. Een mooie viering!  
 

 Vorig jaar heeft bisschop Wiertz de parochies opgeroepen op meer aandacht te geven aan 
diaconie. Hij stelde voor om Paus Franciscus-groepen op te richten.  Deze groepen moeten zich - in 
navolging van het voorbeeld van de paus zelf - gaan inzetten voor armen en kanslozen in de maatschappij. "Menselijke 
nabijheid, een goed woord, een toegestoken hand: het kan zo weldadig werken.". Dit initiatief is door enkele vrijwilligers 
opgepakt en ondertussen zijn deze vrijwilligers enkele malen bij elkaar gekomen om na te denken over de noden die onze 
Venrayse gemeenschap kent en waar de kerk een rol kan spelen in de hulp aan mensen die op een of andere manier tussen wal 
en schip dreigen te raken. U zult de komende maanden vast en zeker meer van Venrayse paus Fransciscus-groep gaan horen. 

mailto:info@carillon-venray.nl
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De Stichting Altaar-en Kunstverwerving St. Petrus’ Banden-
kerk in Venray beijvert zich om karakteristieke inrichtings-
elementen terug te brengen in de Petrus’ Bandenkerk.  
Zo werden er reeds een neogotisch hoofd- en zijaltaar ge-
plaatst.  
In 2012 is het zuidportaal van de kerk ingericht als Maria-
kapel, een initiatief dat destijds werd beloond met een Wil-
helmina Sangers Cultuurprijs. 
Het nieuwste project van de stichting betreft plaatsing van 
baldakijnen boven de tien heiligenbeelden aan de pilaren 
in het middenschip, ter vervanging van de oorspronkelijke 
exemplaren, die in de tweede wereldoorlog verloren zijn 
gegaan. 
 
Na ruim vijf jaren voorbereiding startte de stichting in sep-
tember 2013 de sponsoractie “Help een apostel onder dak” 
om het benodigde bedrag van 25.000 euro te genereren. In 
dit verband werden ook mogelijk geïnteresseerde instellin-
gen en particulieren benaderd. Ook dit project heeft de 
stichting onlangs met veel succes gerealiseerd. Via de actie 
“Help een apostel onder dak” en royale bijdragen van en-
kele sponsoren genereerde de stichting zo veel middelen 
dat nog twee extra baldakijnen bekostigd konden worden. 
 
Op  maandag 1 september ll. werden staaltjes van ambach-
telijke kunst in de Grote kerk gepresenteerd door Vera 
Teunen van houtsnij-atelier Bloss Holz uit Gleina (D.) Zij 
heeft de baldakijnen samen met haar partner, Hilbert Tjal-
kens, gemaakt. (zie foto).  
De Stichting Altaar-en Kunstverwerving had enkele sponso-
ren gevraagd een tekst te schrijven voor de mensen die 
over 200 jaar de Grote Kerk zullen bezoeken. Deze teksten, 
in koperen documentenkokers op zuurvrij papier, zijn in-
middels verzegeld en aangebracht in de baldakijnen.  
Op de twee foto’s hiernaast ziet u hoe de heer Kateman van 
de stichting de kokers op 23 september jl. dicht soldeert en 
ze daarmee veilig stelt voor lezing door ons nageslacht. 
 
De redactie feliciteert de stichting met mooie afsluiting 
van weer een geslaagd project. 
 
Ger Claessens 
 
 
 
 
 
 
 

Alle apostelen onder dak 
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Start tweede seizoen Samen Kerk-avonden  

Voor het tweede seizoen bieden we geïnteresseerden wederom een 
serie geloofsavonden aan, die niet alleen beogen te informeren, maar 
tevens een aanzet vormen om ons geloof te delen, door een vrije 
uitwisseling van ervaringen en gedachten. 
 
De avonden - steeds op een dinsdag - zijn laagdrempelig van opzet. 
Men kan ze allen bijwonen, maar desgewenst ook één dan wel 
meerdere, al naar gelang uw interesse. U bent van harte welkom, 
steeds vanaf 19.15u (Leunseweg 5). De avonden beginnen om 19.30u. Ze duren maximaal 2 uur 
(incl. een korte pauze). Aansluitend is er - voor wie dat wilt - gelegenheid nog na te praten, onder 
het genot van een drankje en iets hartigs. Ter dekking van de onkosten wordt per avond per 
deelnemer een bijdrage van 2 euro gevraagd.  

Aanmelding is niet verplicht, maar wordt in verband met de voorbereiding wel op prijs gesteld. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen (0478-707440 of 06-46656753). Per 
mail kan ook: samenkerk.avonden@gmail.com  

 
Programma Samen-Kerk Avonden 2014-2015 
 

 18 november   Abortus 

Sociale, psychologische en ethische aspecten Pastoor Müller uit Leunen  bespreekt tal van 
aspecten van een veelal verborgen item in onze hedendaagse samenleving. 

 16 december  Octoberbaby (film)                                                   

Pastoor Müller zal de film inleiden, waarin meerdere thema’s met elkaar verweven zijn. De 
hoofdrol wordt gespeeld door jonge vrouw, die verneemt dat ze een (mislukte) abortus 
heeft overleefd. Een indrukkende film over afwijzing, aanvaarding én vergeving.  

 06 januari    Henri Nouwen                                                                                     

Pastoor Müller en Tinie Claessens gaan nader in op het leven en werk van Henri Nouwen, 
een priester met een bijzondere levensloop. 

 27 januari   Marthe Robin en haar Foyer                    

 24 februari   Crises in het huwelijk                                      

 17 maart    Zielzorg in de psychiatrie                                                              

 07 april    Muziek in de liturgie                                  

 28 april   De vijf talen van de liefde                              

 19 mei   Lourdes                                                       

 09 juni   Christelijke muziek die je raakt                                            

 30 juni   Ontmoetingsavond                                      
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Naast de biddende moeders, zijn er sinds kort ook biddende vaders gestart in Venray. Om kennis te 
kunnen maken met de anderen, werd de regionale ontmoetingsavond voor de biddende vaders 
Limburg in de pastorie van de Paterskerk gehouden op 2 oktober jl. 
 
 
Het ontstaan 
Al enkele jaren zijn we in Venray geze-
gend met biddende moeders. Zij ko-
men, zowel als geestelijke als biolo-
gische moeders, regelmatig bij elkaar 
om voor hun gezin, hun familie en dier-
baren te bidden. Sinds mei dit jaar zijn 
er een klein groepje vaders, die als bid-
dende vaders eens in de twee weken 
bij elkaar komen.  
Het moeilijkste was het vinden van een 
geschikte tijd, want in ons drukke be-
staan van alle dag heb je dan toch nog 
een gaatje van een uur nodig. Tijdens de nachtwake van Witte Donderdag afgelopen voorjaar 
werd de genade van het vroege ochtendgebed als ook die van het samen bidden duidelijk. Vrij kort 
daarna zijn we gestart met bidden op zaterdagochtend van 6.30 tot 7.30 uur. Door de keuze van dit 
vroege tijdstip zetten we de mooie ervaring uit de wake voort. Natuurlijk is het vroeg, maar het 
praktische voordeel is ook nog eens, dat je dan enerzijds geen afspraken hebt en anderzijds slaapt 
de rest van het gezin nog in de meeste gevallen. 
 
 

Biddende vaders Limburg 
De biddende vaders Limburg zijn op meer-
dere plaatsen actief: Maastricht, Roer-
mond, Sittard, Weert en nu dus ook in Ven-
ray. Deze vaders vinden het waardevol om 
elkaar regelmatig te ontmoeten en ook sa-
men te bidden. Om Venray kennis te laten 
maken met de Limburgse biddende vaders 
waren ze 2 oktober jl. uitgenodigd in de 
pastorie voor een mooie avond. Als eerste 
was er tijd voor een goed gesprek onder 
het genot van, hoe kan het ook anders, een 

stukje Limburgse vlaai. Vervolgens werd er natuurlijk ook samen gebeden. De avond was zo’n suc-
ces, dat men besloot om niet tot het voorjaar te wachten. In januari zullen we elkaar in Maastricht 
ontmoeten. 
Als u interesse of vragen heeft over de biddende vaders Venray kunt u contact opnemen met Ar-
thur Gerritzen. U kunt hem bereiken op 0478-707440 of 06-46656753. 
 

Biddende vaders in Venray voor regionale 
bijeenkomst 
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Familietreffen  
Zondag 31 augustus 2014 

 
Om nog even het vakantiegevoel vast te 

kunnen houden, was er aan het einde van 
de zomervakantie weer een Familietreffen. 
We begonnen met een H. mis in de Paters-
kerk, waarbij de kinderen mochten helpen 
met de gaven aandragen en kaarsjes bij het 

altaar zetten. 
 

Na de mooie  H. mis, waarbij er dus veel kin-
deren aanwezig waren, 

 was er nog even tijd om een groepsfoto te 
maken. 

Toen was het tijd om naar de Galmhut te gaan 
waar iedereen, groot en klein, onder het ge-
not van een lekkere lunch met broodjes, cake, 
loempia’s, snoepjes en drinken, gezellig bij 
kon kletsen en heerlijk kon spelen samen! 

HET WAS EEN ZEER GESLAAGDE DAG!!!!!!!!! 
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Familietreffen  
Zondag 31 augustus 2014 
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Uit “Samen kerk” van september 2013, een uit-
gave van het Bisdom Haarlem Amsterdam, toe-
vallige onder dezelfde naam als ons parochie-
blad. 
 
Parels van paus Franciscus  
Paus Franciscus blijft velen verbazen en inspire-
ren. Ook tijdens de Wereldjongerendagen in 
Rio de Janeiro heeft hij de meest uiteenlopende 
groepen toegesproken. Op pagina 4-5 maakt 
Marius van der Knaap melding van zijn toespraak 
aan de jongeren tijdens de afsluitende Eucharis-
tieviering op het strand van Copacabana. Hier-
onder volgen een paar korte citaten van de paus 
tijdens zijn verblijf afgelopen juli in Rio de Janei-
ro. De gehele tekst van de toespraken is te vin-
den via:  
>> www.vatican.va (in het Engels)  
en sommige toespraken via: 
>> www.rkdocumenten.nl 
 
Verlies nooit de hoop 
“Weet in je hart dat God altijd aan jouw kant 
staat; Hij verlaat je niet! Laat ons de hoop niet 
verliezen! Laten we nooit toestaan dat deze 
sterft in onze harten!” 
Woensdag 24 juli 2013 tijdens de Eucharistievie-
ring in Aparecida 
 
Harten verwarmen 
Naar aanleiding van het Emmaus verhaal: “Jezus 
verwarmde de harten van de leerlingen van 
Emmaus. Ik wil dat we onszelf allemaal vandaag 
afvragen: zijn we nog steeds een Kerk, die in 
staat is om harten te verwarmen? Een Kerk die in 
staat is om mensen terug te leiden naar Jeruza-
lem? Om ze thuis te brengen? 

Jeruzalem is daar waar onze wortels zijn: de hei-
lige Schrift, catechese, sacramenten, gemeen-
schap, vriendschap met de Heer, Maria en de 
apostelen...  
Zijn we nog steeds in staat om te spreken over 
deze wortels op een manier dat ze een gevoel 
van verwondering bijbrengen als we over de 
schoonheid ervan spreken?” 
Zaterdag 27 juli 2013 tijdens een bijeenkomst 
met de bisschoppen van Brazilië 
 
Jij en ik zijn het startpunt 
“Ook vandaag, net als altijd, heeft de Heer jullie 
nodig, jonge mensen, voor Zijn Kerk. Mijn vrien-
den, de Heer heeft jullie nodig! Ook vandaag, 
roept Hij een ieder van jullie om Hem te volgen 
in Zijn Kerk en om missionarissen te zijn. [...]
Maar één vraag blijft er: Waar beginnen we? 
Wie vragen we om dit werk te beginnen? Som-
migen vroegen eens aan moeder Teresa wat er 
moest veranderen in de Kerk, en met welke 
muur ze zouden moeten beginnen. Ze vroegen 
haar: waar is het startpunt? En ze antwoordde: Jij 
en ik zijn het startpunt! Deze vrouw toonde vast-
beradenheid! 
Ze wist waar te beginnen. En vandaag maak ik 
haar woorden de mijne en ik zeg jullie: waar 
zullen we beginnen? Met jou en met mij! Laat 
een ieder van jullie, opnieuw in stilte, jezelf af-
vragen: als ik met mezelf moet beginnen, waar 
begin ik dan precies? Laat een ieder van jullie 
zijn of haar hart openen, zodat Jezus je mag ver-
tellen waar te beginnen”. 
Zaterdag 27 juli 2013, aan de jongeren, tijdens 
de avondwake op het strand van Copacabana 

Samen Kerk Haarlem 
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Lourdes 2014 
 
In de tweede helft van september maakt de Lim-
burgse Bedevaart de laatste reis van dit seizoen 
naar Lourdes. Op verzoek van de redactie maak-
te de deken een kort persoonlijk verslag van de-
ze zesdaagse bedevaart. 
 
Donderdag 18 september 
Bij de openingsmis, waar alle 240 pelgrims el-
kaar de eerste keer zagen, ontmoette ik in de 
sacristie een collega die ik al 20 jaar niet meer 
gezien had. Een leeftijdgenoot, nuchter en met 
een goed gevoel voor humor.  Hij was jaren 
werkzaam in Suriname, nu is hij  pastoor van Bo-
naire. Suriname is vijf keer zo groot als Neder-
land en telt zestien priesters: “Met een boot de 
rivier af, tussen de kaaimannen en de brulapen 
door. Tja, het blijft missie”, zo lachte hij. “ Laatst  
kroop tijdens de zondagsmis een leguaan de 
bank in. Nou dan kun je je preek vergeten.” 
Lourdes brengt contact met de wereldkerk. Ver-

bondenheid over de wereldzee en twintig jaren 
heen. 
 
Vrijdag 19 september 
Samen met een andere bedevaart uit Nederland, 
vieren we de mis aan de grot; de plaats waar Ma-
ria aan Bernadette verschenen is. Vanuit Venray 
heb ik de opdracht van enkelen gekregen om 
kaarsen aan te steken voor hun intenties. Gewa-

Verbondenheid van hemel en aarde 
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pend met een behoorlijke hoeveelheid van de 
dikste soort, loop ik langs de grot naar de kaar-
senbakken. De laatste van de serie kaarsen is 
voor alle intenties uit onze parochie. Dan op 
naar de sacristie, waar een groep Ierse priesters 
net de mis gedaan heeft. Onze wegen kruisen 
zich. “From Holland? You should have won the 
world cup.”  
Aan de grot hangt altijd een bijzondere sfeer: de 
rust van thuiszijn. Maria verzamelt de kinderen 
van de kerk om zich heen. Wat verderop bran-
den de kaarsen die net zijn aangestoken. Er zijn 
vast ook mensen die thuis via de computer deze  
mis mee volgen. Verbondenheid van Lourdes en 
Venray over de kilometers heen.  
 
Zaterdag 20 september 
Een kleine groep van een man of twaalf heeft 
ervoor gekozen om vanuit Lourdes te voet naar 
Bartres te gaan: de plek waar Bernadette in haar 
jeugd een tijd was: ze hoedde er schapen. De 
schaapsstal staat er nog, in de rust van het open 
veld, omzoomd door bos. Alsof er in 150 jaar 
niks veranderd is. Het is een kilometer of vier 
lopen, voornamelijk bergop en lang niet altijd 
over verharde weg. In de perfecte najaarszon 
lopen we vanuit het geroezemoes van Lourdes 
naar de stilte van de schaapskooi. Hier vieren we 
de mis: in de open lucht.  Een Frans echtpaar, dat 
er toevallig ook is, sluit zich bij ons aan; de taal is 
geen barrière om de eenheid die Christus brengt 
te kunnen ervaren. Verbondenheid over de taal-
grens heen. 
 
Zondag 21 september 
Was gisteren de mis in de open lucht met een 
kleine groep, vandaag is de internationale mis 
met zo’n 5000 mensen en een honderdtal pries-
ters. Al lang voor de mis begint, stroomt de on-
dergrondse basiliek vol. De Ieren zijn gisteren 
vertrokken, maar er zijn Schotten voor in de 

plaats gekomen. En natuurlijk Italianen. Altijd 
Italianen, die het overigens nog altijd bedenke-
lijk vinden dat Lourdes in Frankrijk ligt en niet in 
Italië. Of het nu deze feestelijke mis is, of de 
lichtprocessie van duizenden kaarsjes in de 
avonduren: bij alle verscheidenheid, wordt de 
eenheid van de katholieke kerk tastbaar. Hulp-
bisschop Woorts van Utrecht, die met ons mee 
is, wordt na de lichtprocessie aangehouden voor 
een foto met en de zegening van Indianen: van-
uit diverse landen van het Amerikaanse conti-
nent zijn mensen hierheen gekomen om samen 
op bedevaart te gaan. Verbondenheid dwars 
door de culturen heen. 
  
Maandag 22 september 
Persoonlijke verhalen komen los. Er is een rela-
tief jong stel in onze groep: hij is Limburger, zij 
komt uit India. In zijn puberteit is hij uit de kerk 
gestapt, sloot zich aan bij de Hara Krishna bewe-
ging, maar langs een lange weg is hij nu weer 
terug in de katholieke kerk. “Mijn ouders heb-
ben ons de reis cadeau gedaan. We zijn geko-
men om dank je wel te zeggen.” Nieuwe verbon-
denheid na jaren van afstand nemen en zoeken. 
 
Dinsdag 23 september  
De afscheidsmis, nog even naar de grot en dan 
naar huis. Vlak bij de grot zijn de kraantjes waar 
men Lourdeswater uit de bron kan tappen. Een 
Afrikaanse in kleurige kleren heeft de grootst 
mogelijke jerrycan gevuld en draagt die: plat 
liggend op haar hoofd, geen hand komt eraan te 
pas. De genade van Lourdes geeft je vrije han-
den om de wereld tegemoet te gaan en te omar-
men. 
 
 
Deken Smeets 
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In deze rubriek brengen we een aantal mooie passages uit 
de preken van deken Smeets op de zondagen in de afge-
lopen maanden onder uw aandacht. Omdat ze alleszins de 
moeite waard zijn om er nóg een keer kennis van te ne-
men of om ze te lezen als u ze nog niet gehoord had. 
Boven iedere passage staat de aanduiding van de schriftle-
zingen van de betreffende zondagen, waarop de preken 
betrekking hebben. 

 
 
Negentiende zondag door het jaar,  
10 augustus 2014 
 
1 Koningen 19, 19a.11.13a 
De profeet Elia komt bij de berg Horeb, de berg 
van God. Hij gaat een grot binnen om er te over-
nachten. Maar God zegt tegen Elia: “Ga naar bui-
ten en treed aan voor de Heer op de berg.” Toen 
Elia buiten was, trok de Heer voorbij.  
Om duidelijk te maken, hóe de Heer verscheen 
vertelt de Bijbel eerst, hoe Hij níet verscheen. 
Namelijk: niet in een hevige storm, níet in een 
aarbeving, níet in een verzengend vuur. Níet dus 
in oorverdovende en oogverblindende verschij-
ningen. De Heer komt voorbij in het “suizen van 
een zachte bries”. 
Wie oren heeft, hij hore. Stil, aandachtig en eer-
biedig. Anders hoor je Hem niet.  
 
Matteüs 14,22-33 
Na de broodvermenigvuldiging dwingt Jezus Zijn 
leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de 
overkant te varen, terwijl Hij ondertussen het volk 
naar huis zendt.  
De apostelen doen wat Hij wil en Hij blijft die 
nacht alleen op de berg.  
Het is ongewoon dat Hij dwingt: Het is Zijn uit-
drukkelijke wil, dat ze, ná het wonder, verder 
gaan, terug gaan naar het leven van alledag, naar 
het leven van alle mensen, met de vreugde en het 
verdriet van alledag en alle mensen. Met allerlei 
noden, waarin God niet rechtstreeks voorziet.  
Alleen mensen kunnen daarin voorzien, door sa-
men, dwars door alle goed en kwaad heen, naar 
Hem te blijven kijken en Zijn wil te doen, Zijn 
plan te trekken. 
 
Tegen de morgen is de boot een heel eind uit de 
kust verwijderd. Het begint te stormen. Heftige 
tegenwind steekt op. Dan komt Jezus over het 
water naar de boot lopen. Bang voor het nood-

weer en van streek door het spook-
beeld, dat ze menen te zien, begin-
nen de leerlingen te schreeuwen.  
Maar Jezus zegt onmiddellijk tegen 
hen: “Weest gerust, Ik ben het. 
Vreest niet.”  
Als Hij Petrus uitnodigt om over het 
water naar Hem toe te komen, doet 
Petrus dat meteen maar begint dan 
toch te twijfelen en die twijfel laat Hem zinken.  
Jezus steekt meteen zijn hand uit en grijpt hem 
vast.  
 
Jezus loopt over het water: Hij treedt alle chaos 
en ellende met voeten, lóópt eroverheen, staat 
erboven. Petrus ziet dat en vraagt Jezus om hem 
er ook overheen te laten lopen. En hij loopt.  
Maar dan fixeert hij zich op de storm, de golven 
en de ellende. En dan en daarom zinkt hij. 
Als hij vraagt “Red  mij”, kijkt hij weer naar de 
Heer. Die hem daarom redt evenals Hij allen zal  
redden die Hem op kritieke momenten durven te 
vertrouwen. Gelovigen en ongelovigen overkomt 
dezelfde portie verdriet: het verschil is dat de ge-
lovigen ondanks dat verdriet naar Hem blijven 
opzien, die hen redt zoals hij Petrus redt. 
 
 
Drieëntwintigste zondag door het jaar,  
7 september 2014 
 
Ezechiël , 33, 7-9 / Mattheüs 18, 15-20. 
In beide teksten krijgen we het advies om mis-
stappen van anderen met hen te bespreken. Ze 
niet te verzwijgen maar ze met de ander te be-
spreken. Een misstap wordt bespreekbaar ge-
maakt als een feit, als een waarheid, maar dan 
wel tegen de achtergrond van de grotere waar-
heid, dat je van de ander houdt als broer of zus en 
van hem blijft houden, ook na een misstap. 
Jezus noemt ons “Kinderen van dezelfde vader”: 
we zijn dus elkaars broers en zussen. In dit gezin is 
het een goede gewoonte om met elkaar te blij-
ven praten, om elkaar te wijzen op zowel de goe-
de als de minder goede acties. 
In dit gezin staan we er niet alleen voor: “want 
waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar 
ben Ik in hun midden.” 
 
 
 

Parels uit de preken van de deken 
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P.S. 
Tegen het eind van de Mis verwijderen de deken 
en een misdienaar alle liturgische voorwerpen 
van het altaar. Een tweede misdienaar komt terug 
met de ciborie, waarin de communie voor het 
koor.  
Ze zet die op het altaar, waarna beide misdie-
naars en de deken eerbiedig knielen.  
In de mis wordt Gods woord gesproken. Het gaat 
echter niet alleen om Zijn woord.  
Hij is er zélf. In de gedaante van brood en wijn. 
En daarom knielen ze voor Hem, voordat de cibo-
rie wordt terug  geplaatst in het tabernakel. 
 
 
Feest van de Kruisverheffing,  
14 september 2014 
 
Numeri 21, 4-9 /Johannes 3, 13-17 
Het kruisteken is het universele herkenningste-
ken voor katholieken. Het staat aan het begin en 
einde van iedere Mis. Het vormt vaak begin en 
einde van gebeden. 
In de tijd van Jezus en in de eerste eeuwen na 
Hem, was het kruis geen teken van verheffing 
maar eerder van ultieme vernedering 
De kruisdood was de straf voor moordenaars en 
draaideurcriminelen.  
De eerste  Christenen waren o.m. herkenbaar aan 
het teken van de vis, in het Grieks: ICHTUS.  
Het woord bestaat uit de beginletters van de 
Griekse woorden voor Jezus Christus, Gods Zoon 
en Redder. 
Het teken van de vis werd vanaf 325 steeds meer 
overgenomen door het kruis. 
Tegenwoordig lijkt het kruisbeeld steeds meer te 
verdwijnen. In veel katholieke scholen en zieken-
huizen zijn de voorheen zo nadrukkelijk zichtbare 
kruisbeelden verwijderd. 
Mensen van nu willen een leven zonder kruis. Ze 
benadrukken alleen de pluspunten, de glamour, 
het uiterlijk vertoon. Ze verbergen, verdoezelen 
de minpunten. 
In ieders leven doemt regelmatig een kruis op. 
Dat kun je beter op je nemen dan het ontkennen. 
 
Een kerkganger 
 
Noot redactie 
De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruis-
verheffing gaat terug tot de kerkwijding van de 
basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 
september 335. Deze kerk werd gebouwd in op-

dracht van Helena, de moeder van de Romeinse 
keizer Constantijn de Grote. 
De basiliek staat op de plaats waar - volgens de 
overlevering - het lichaam van Christus tussen 
kruisdood en verrijzenis te rusten was gelegd, de 
plaats van de gevonden grafkelder, achter Gol-
gotha.  

Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het 
kruis - waaraan volgens de traditie Jezus geleden 
had - aan het volk getoond. 
Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel 
bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk 
zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de 
kruistochten ontstond een onstuitbare versprei-
ding van kruisrelieken en aansluitend werd het 
feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaat-
sen waar de relieken terecht kwamen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
http://nl.wikipedia.org/wiki/13_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/13_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/335
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verrijzenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golgotha
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golgotha
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantinopel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reliek
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Woord- en communieviering in het wijkcentrum 
‘t SCHÖPKE-DE MULDER VIERT FEEST! 
 
Op 6 september jongstleden mochten wij onze 
eerste verjaardag vieren.  
Vorig jaar zijn we met de viering gestart op 31 
augustus. De bewoners van de Mulder waren er, 
maar wel met enige reserves. Men was gewend 
aan de eucharistieviering op het Schuttersveld. 
Maar door de veranderingen kon men deze 
dienst op deze plaats niet voortzetten. Er is toen 
een gebedsgroep samengesteld die met groot 
enthousiasme hieraan is  begonnen. Voor de 
meeste van ons was dit geheel nieuw. Van diverse 
plaatsen werden de diverse benodigde spullen 
verzameld en werd om medewerking gevraagd 
aan mensen vanuit de beide parochies. Deze 
werd dan ook graag gegeven. Wel moesten er 
natuurlijk duidelijke afspraken hierover gemaakt 
worden.  
Voor de bewoners van de Mulder was dit natuur-
lijk ook een spannende tijd. Belangrijk voor hen 
was toch wel dat men ter communie kon gaan. En 
daar konden wij natuurlijk aan voldoen, ter ge-
ruststelling van de bewoners.  
Na verloop van tijd, niet ongebruikelijk in een 
opstartfase, gaven enkele mensen aan er mee te 
willen stoppen. Jammer, maar we moesten toch 
door. Gelukkig was de vervanging snel geregeld 
en konden wij op verantwoorde wijze verder. 
Toch wel spannend een dergelijk opstart fase.  
Langzaam groeide er een wederzijds vertrouwen 
en respect tussen de bezoekers en ons. Het sa-
men koffiedrinken na afloop van de viering heeft 
hier zeker aan bijgedragen. De bewoners en wij 
konden open en vrij over het verloop van de vie-
ring spreken als daar behoefte aan was. En dat 
gebeurde dan ook wel.  
 
Het grote punt was en bleef dat men het erg jam-
mer vond dat er geen eucharistieviering gevierd 
kon worden. In die fase was het niet mogelijk om  
een priester te vinden die hiervoor beschikbaar 
was op ons tijdstip. Gelukkig kon bij het begin 
van de zomer Pastoor Keller uit Oostrum, die in-
middels voldoende was opgeknapt om voorzich-
tig zijn werkzaamheden weer op te pakken, de 
eucharistieviering op iedere eerste zaterdag van 
de maand te komen doen. De bewoners blij, en 
wij ook. Ook pastoor Keller vindt het fijn dat hij 
de viering kan en mag komen doen. 

De vieringen worden goed bezocht met weinig 
wisselingen. Daar langzaam maar zeker de sa-
menkomsten een eigen karakter kreeg werd het 
langzaam een grote familie die voor en tegen-
spoed met elkaar konden en mochten delen. Bij 
ziekte, overlijden of de geboorte van een klein-
kind, we geven daar aandacht aan tot grote te-
vredenheid van de bewoners.  
Bij belangrijke kerkelijke gebeurtenissen zoals 
Kerstmis en Pasen geven wij hier extra aandacht 
aan om als het past op een ander moment toch 
de viering te laten doorgaan. Dat wordt door de 
bewoners erg op prijs gesteld. Hebben we toch 
nog een Kerst – Paasgevoel  was de reactie. De 
meeste zijn niet meer zo mobiel om naar de paro-
chiekerk te gaan, vandaar.  
Vanaf 18.00u gaan twee van ons die bewoner ha-
len die niet zelfstandig naar de viering kan ko-
men. 
Zij die door omstandigheden niet kunnen komen, 
brengen wij na afloop van de viering de commu-
nie op het appartement. Ook dat wordt zeer op 
prijs gesteld.  
Tenminste eens per maand hebben we een koor 
of zanger- gitarist. De liederen die men speelt 
kunnen meestal, tot groot genoegen van de be-
woners meegezongen worden.  
 
Langzaam maar zeker mogen we nu ook bewo-
ners uit de wijk zelf begroeten. Zij mengen zich 
ook graag onder de anderen tijdens de koffie, 
wat iedere keer weer een feestje is. Het centrum 
heeft nu ook een vrijwilliger die de deur voor de 
wijkbewoners opent. Dus van alle kanten doet 
men zijn/haar best om iedere viering weer tot 
een echt feestelijke viering  te maken.  
Reden te meer om ons 1-jarig bestaan ”echt” te 
vieren. We begonnen met de eucharistieviering, 
geleid door pastoor Keller die uitgebreid stil 
stond rond dit 1-jarig bestaan. Alle stoelen waren 
bezet en de ruimte was eigenlijk te klein voor dit 
aantal mensen. Maar dat mocht de sfeer niet be-
derven. 
Na afloop werd er natuurlijkkoffie gedronken. Als 
verrassing hadden wij een mooie grote taart laten 
maken met een kaarsje en vuurwerk. Iedereen 
vond het geweldig en heeft genoten van de heer-
lijke taart. Het werd zodoende wel later dan ge-
bruikelijk, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Bij het afscheid, later, kreeg iedereen nog een 
roos mee voor op het appartement wat ook zeer 

1-jarig bestaan De Mulder 



 19 

 

gewaardeerd werd.  
 
Alles is aan verandering onderhevig, dus ook bij 
ons. Daarom komen wij periodiek bij elkaar om 
de planning te maken en zaken te bespreken 
waarvan men vindt dat er iets over gezegd of af-
gesproken moet worden. 
Moesten wij eerst de ciborie met de hosties in 
een rugzakje vervoeren, eigenlijk onwaardig, nu 
hebben we een mooi tabernakeltje om de ciborie 
te vervoeren.  
Nieuwe kleden zijn in de maak, zodat de nu ge-
bruikte weer terug kunnen naar de rechtmatige 
eigenaren.  
Onlangs heeft zuster Mathilde aangeboden de 
volkszang instrumentaal te begeleiden. 
Dat aanbod nemen we natuurlijk graag aan.  
Sinds enige tijd staan onze vieringen ook vermeld 
in de Peel & Maas onder de kop van beide paro-

chies. Wellicht dat wijkbewoners, die het graag 
wat dichterbij zoeken, ons daardoor beter weten 
te vinden. Ook al worden wij wel vermeld in het 
wijkblad.  
Met veel plezier gaan we door met deze vierin-
gen. 
Graag willen wij iedereen bedanken die het ons 
mogelijk maken om dit te blijven doen. 
Zowel de mensen van ‘t Schöpke als wel van de 
Zorggroep. En niet te vergeten de kosters van de 
Paterskerk en de Grote kerk. En natuurlijk deken 
Smeets die ons het vertrouwen geeft om deze 
viering waardig en met overtuiging te vieren. 
 
Wilt u ook eens komen? U bent van harte wel-
kom. De dienst begint om 18.30u en duurt onge-
veer 40 minuten. Daarna gaan we gezamenlijk 
koffie drinken.  
Namens de groep: Wim Roovers. 

 

 

Op Katholiek.nl brengt de stichting Religie & Media vrijwel dagelijks rooms-katholiek nieuws over 
geloof, lifestyle en media uit katholiek Nederland.  
 
De redactie probeert de volle breedte van de kerk aan bod te laten komen, van links naar rechts, 
van boven naar onder. De site biedt nieuws en een encyclopedie met achtergrondinformatie. 
Katholiek.nl startte in 2001 onder de naam Isidorusweb en is toegewijd aan Isidorus van Sevilla, 
kerkleraar en de patroonheilige van het internet.  
 
De website is een uitgave van de stichting Religie & Media (KvK 60652136) en werkt onafhankelijk 
van de Kerkprovincie en bisdommen.  
 
De redactie van Katholiek.nl bestaat uit: 
Eric van den Berg 
Jan Brouwers 
Frank Bosman 

Kent u de website Katholiek.nl? 
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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:   
€ 10,- voor missen op weekdagen,  
€ 25,- voor weekendmissen.  
IBAN: NL81 ABNA 0231 8034 94 , 
t.n.v. Kerkbest. O.L.V. van Zeven Smarten. 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening postbank 
IBAN: NL42 INGB 0004 2040 20,  
t.n.v. parochie Venray-Zuid of  
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26, 
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven 
Smarten inzake kerkbijdrage.  
 
Inloopmorgen op woensdag 
Pastorie: 9.30 -12.00 uur 
 
Mariakapel geopend 
Ma t/m za: 9.30 -19.00 uur 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  18.30 uur 
Zaterdag:  18.00 uur 
Zondag:  11.00 uur  
  (met kinderwoorddienst en 
  opvang voor baby's en  
  peuters) 
 
Aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag:  17.30 uur  

GROTE KERK 
 
Adres 
Parochie Sint Petrus’ Banden  
Eindstraat 6, 5801 CS Venray 
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl  
 
Misintenties opgegeven 
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag, 
van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478-
550740; stipendium: € 10,- voor missen op 
weekdagen,  € 25,- voor weekendmissen.  
IBAN: NL49 ABNA 05797 39481 of 
IBAN: NL75RABO0153904143. 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening NL59ABNA0484100017 
of Postbank (giro) NL82INGB00001174863 
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerk-
bijdrage: dhr. F. Welschen.  
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Ban-
den: dhr. J. Loonen 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  9.00 uur 
Zaterdag:  19.15 uur 
Zondag:  9.30 uur 
 

GROTE KERK 
 

Overledenen 
Mia Claessens - Groetelaars, 88 jaar -- 
Louis Truijen, 72 jaar -- Harry Kessels, 87 
jaar -- Jac Koppers, 68 jaar -- Truus Janssen, 
78 jaar -- Louis Janssen, 86 jaar -- Driek 
Smits, 86 jaar -- Gerrit van Geenen, 81 jaar 
 
 
Huwelijken 
Mary Henraath en John Jalhay, 
Annette van Hoof en Ingo Mommen, 
 
Cees en Nelly van Baarsen, 
60-jarig huwelijk 
 

Dopelingen 
Quint Kruizinga -- Chelsea Kruizinga -- Isa 
Vergeldt -- Lucas Ewals -- Sidney Ver-
straelen -- Floris Poels -- Jayna Francis 

Parochiekroniek 

PATERSKERK 
 

Overledenen 
Lien Schaeffers – Huijbers , 78 jaar -- Wim 
Jacobs, 85 jaar -- Piet Basten, 76 jaar -- 
Elisabeth Bistervels – Coenders, 90 jaar -- 
An Swinkels – Fleurkens, 91 jaar -- Maria 
Stevens – Rülle, 101 jaar -- Truus Janssen– 
Kusters, 80 jaar 
 

Huwelijken 
Ronnie Claessens en Petra van Dijck  
Dirk van Aarsen en Elianne Rongen, 
Mickey Bindewalt en Jessica Kleeven, 

 

Dopelingen 
Liam Wouters -- Nigel van Gompel -- Cari-
ce van Gerven -- Ivan Egelmeers -- Joris 
Salyoe 

 

Redactie  
Het adres van de redactie is:  Leunseweg 5, 5802 CE Venray.  
Email:     samenkerkvenray@gmail.com  
Kopijdatum volgende editie:  1 december 2014  
 
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?  
Stuur een mailtje of een briefje.  

Gij die weet 

 

Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, 
domheid, drift, plezier, onzekerheid. 
 
Gij die ons denken peilt 
en ieder woord naar waarheid schat 
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
 
Gij toetst ons hart 
en Gij zijt groter dan ons hart. 
Op elk van ons houdt Gij Uw oog gericht. 
En niemand, of hij heeft een naam bij U. 
 
En niemand valt of hij valt in Uw handen 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
 

Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
Maar soms herinneren wij ons een naam, 
een oud verhaal, dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht, 
Jezus van Nazareth, een jodenman. 
 
In hem zou Uw genade zijn verschenen, 
Uw mildheid en Uw trouw. 
In hem zou, voorgoed, 
aan het licht gekomen zijn 
hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos, 
dienaar van mensen. 
 
 
Huub Oosterhuis 
 

mailto:petrbnd@zonnet.nl

