JAARGANG 14 NUMMER 5

Samen Kerk
K E R S TM I S

1

Kerstmis: Jezus
in ons
“Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die
bestemd is voor het hele volk.” Dit vreugdevol
nieuws bereikt ons weer opnieuw met het kerstfeest. Waar gaat het eigenlijk over? De apostel
Paulus vertelt ons dat ‘de goedheid en de mensenliefde van God onze Heiland op aarde is verschenen’. We weten ook in welke omstandigheden deze gebeurtenis geschilderd wordt: het was
midden in een koude winternacht waar een Kind
geboren wordt in een afgelegen stal. Als dit tegenwoordig zou gebeuren dan is het hek van de
dam. Bureau jeugdzorg zou in zulke omstandigheden meteen ingrijpen. Laten we er maar niet te
moeilijk over doen, we hebben immers al maandenlang heel wat discussies gevoerd omtrent de
persoon van ‘zwarte piet’. Een volgende stap zou
kunnen zijn dat men een eind wil gaan maken aan
het kerstverhaal, want hoe halen we het in ons
hoofd om een kind geboren te laten worden in
zulke ‘barbaarse’ omstandigheden, want wat is
daar nu vreugdevol aan te noemen? Wat ons in
blijdschap moet doen uitbarsten is dat in dit Kind
God op aarde gekomen is. Deze blijde gebeurtenis, deze geboorte van dit kleine Kind, roept in
velen van ons iets wakker. Het heeft iets vertederens, een pasgeboren kind omringd door zijn ouders. Dit roept bij ons gevoelens op, maar wat als
dit kleine Kindje groter wordt en de romantiek al
lang verdwenen is? Velen haken af en ‘verbannen’
dit kleine Kindje bij Zijn volwassenheid uit hun
leven. Want, zegt ons de apostel Paulus, ‘dit
Kindje heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds
gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij
barmhartig is’ (Titus 3,5). Dit is een gedachte
waar velen bij afhaken, want wat doen wij nog
verkeerd? Op de eerste Kerstdag worden wij met
de neus op de feiten gedrukt als de evangelist
Johannes ons zegt dat het Licht dat in de duister-

nis schijnt niet wordt aangenomen. We zouden
ons eens moeten afvragen wat of wie wij eigenlijk
zoeken als wij evenals de herders en de koningen
naar ‘de stal gaan kijken’ om te zien wat ons verteld is. Is het niet zo dat wij vaak alleen maar naar
onszelf op zoek zijn? Vaak blijft het kribje voor
velen helaas leeg. We zouden het zoeken ook
eens kunnen omdraaien: wij zijn niet op zoek,
maar God is op zoek naar ons en dat mag ons vervullen met een grote vreugde. En als we ons dan
ook nog eens laten raken door Zijn liefde dan zal
het pas weer echt Kerstmis voor ons worden.
Hierbij mogen wij onze gevoelens best laten
spreken als wij in het kribje het kleine Kindje Jezus zien liggen. Het is aan ons om ons eigen hart
dan als een kribje te maken waar Hij in kan liggen
en in en door ons dit kleine Kindje dan volwassen
laten worden. Dan pas zal het Licht onze duisternis kunnen verdrijven en zal het een echt zalig
Kerstfeest worden wat ik u ook namens het hele
priesterteam toewens.
pastoor J. Boon

Foto omslag : © Pastoor Müller
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Vieringen rond Kerstmis

Kerstavond

Eerste Kerstdag

Grote Kerk

Paterskerk

17:00 uur Kindje wiegen

17:00 uur Kindjewiegen (viering
voor peuters en kleuters)

19:00 uur Gezinsviering (Spirit en
jeugdorkest Euterpe)
23:00 uur Nachtmis (St. Petrus’
Bandenkoor)

19:00 uur Gezinsviering (Chrisko)
met speciale aandacht voor kinderen
21:00 uur: Nachtmis (Zangers van
Sint Frans)

09:30 uur Hoogmis (St. Petrus’
Bandenkoor)

11:00 uur Hoogmis (‘t Zonnelied).
Er is kinderwoorddienst

11:00 uur Heilige Mis (Venrays
Mannenkoor)
Tweede Kerstdag

11:00 uur Hoogmis (MMSK St. Petrus’ Banden)

11:00 uur: Hoogmis (Crescendo)

Oudejaarsavond

19:15 uur Heilige Mis Oudejaarsdankdienst

18:00 uur: Hoogmis (Zangers van
Sint Frans)

Nieuwjaarsdag

11:00 uur Gezamenlijke Heilig
Mis. Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno ‘54

Gezamenlijke viering in de Grote
Kerk. Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno ‘54

Koffie / thee / frisdrank + een smul snack
Voor maar 2 euro
Tevens verkoop van o.m.
Houtsnijwerk , boeken en brandweer artikelen
Daarmee steunen wij het werk
Aan de ramen van de paterskerk
Deze actie daarom voor de tweede keer
In 2015 , en wel op zondag 8 februari
In de pastorie aan de leunseweg 5
Te venray
U komt toch ook ?
U bent van harte welkom !
Want uw steun aan de paterskerk
Is onmisbaar
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Uitnodiging openstelling kerk Kerstmis

Grote Kerk beide kerstdagen 13.00 – 17.00 uur: Kerk geopend voor bezichtiging kerststal.

Paterskerk beide kerstdagen 13:00—17:00 uur: Kerk geopend voor bezichtiging kerststal.

Foto’s kerststallen: Pastoor Müller
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Nieuw glas-in-loodraam Grote Kerk
Op zondag 21 december zullen deken Smeets
en Mgr. Wiertz een nieuw glas-in-loodraam onthullen dat de kerk is geschonken door Stichting
Nelissen Smit Fonds.
Na de onthulling zal het raam door de bisschop
worden ingezegend.
Een en ander vindt plaats na de Hoogmis van
09:30 uur, die door Mgr. Wiertz wordt gecelebreerd.

rust en bezinning binnen onze gemeente. Plaatsen die veel vertellen over de geschiedenis van ons dorp. Tevens de Grote Kerk als
vorm van wederopstanding en wederopbouw.
Met deze vraag is mevrouw Ludwig aan het werk
gegaan en er is een mooi ontwerp tot stand gekomen. Zowel een gemeentelijke als een commissie van het bisdom hebben het ontwerp getoetst op voorstelling en kleurstelling en unaniem goedgekeurd.
De Stichting Nelissen Smit Fonds heeft Susanne De uitvoering is gegund aan de firma Derix in
Ludwig uit Berlijn in 2013 de opdracht gegeven Kevelaer. Deze is in mei begonnen en rondt in
om het raam te ontwerpen
de week van 1 december het werk af. Van origiZij kreeg van de opdrachtgevers de boodschap ne komt de familie Derix uit Venray.
mee dat het raam een relatie diende te hebben Buiten de ramen achter het altaar van Daan
met de wederopbouw van Venray na de tweede Wildschut, en het enkele jaren geplaatste Petrus
wereldoorlog.
raam zit de Grote Kerk nog vol met noodglas.
De familie Nelissen- Smit kwam vanuit Haarlem De Kerk hoopt dan ook dat er meer initiatieven
in 1945 naar Venray om als aannemer mede de genomen worden voor het plaatsen van nieuwe
wederopbouw ter hand te nemen. Het was de
ramen. Via de deken kan daarover contact opbedoeling dat dit voor enkele jaren was, doch
genomen worden.
uiteindelijk heeft de familie zich hier permanent
gevestigd.
Op 21 december na de opening en inzegening
Er was voldoende werk en sociaal voelde zij zich zal Mgr. Wiertz ook de DVD “In hemelsnaam”
volledig opgenomen in de Venrayse gemeenworden aangeboden.
schap. Jaren lang is LA Nelissen actief gebleven Deze DVD is gemaakt door de Venrayse stichin het Venrayse ondernemers- en sociale leven. ting Carillon en vertelt het verhaal over het ontMet de wederopbouw als thema was er ook de staan, de verwoesting en de wederopbouw van
vraag om zowel het Duitse als het Engelse kerk- kerk en de toren van de Grote Kerk.
hof mee te nemen in het ontwerp. Plaatsen van

OPROEP UITBREIDING POETSPLOEG GROTE KERK
Onze charmante dames poetsploeg zoekt voor een keer per maand, voor de speciale klussen, een sterke man/vrouw. Op donderdag van 09.30-12.00 uur bent U van
harte welkom in ons gezellige team!.
Gaarne melden bij Maria Welschen, 0478-550235.
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Multimediawijzer door Arthur Gerritzen
Boek-recensie ‘De islam en het westen’
Tijdens de Samen-kerkavond van 28 oktober jl. was Kerk in Nood
te gast. Joris van Voorst tot Voorst en Dennis Peters vertelden over
de onderdrukking van christenen, waarbij ze ook ingingen op de
situatie in het Midden-Oosten. Tijdens deze avond werd mij duidelijk dat de huidige situatie in Irak en Syrië, waar IS een kalifaat
uitgeroepen heeft complex is. Christenen worden onderdrukt of
zelfs vermoord. Is het beeld dat IS stelt maatgevend voor de islam? Tijdens mijn studie aan de Kairos heeft mijn docent kerkgeschiedenis mij het volgende duidelijk gemaakt: om het heden te
begrijpen, zul je het verleden moeten bestuderen. Reden voor mij om na afloop van de avond het
volgende boek aan de boekentafel te kopen: De islam en het westen.
Het boek is een samenvoeging van antwoorden, die verkregen zijn tijdens interviews die gehouden zijn met Samir Khalil Samir SJ. Deze jezuïet is hoogleraar theologie en islamologie aan het Katholieke Universiteit in Beiroet.
Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel gaat in op de grondbeginselen van de islam, waarin een antwoord wordt gegeven op het ontstaan
van de islam en de totstandkoming van de Koran. Wat ik een bijzondere ontdekking vond, was dat de islam geen ruimte laat voor interpretatie van de Koranteksten. Ze zijn door Allah gedicteerd aan Mohammed, waardoor er geen
twijfel hoeft te zijn over hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Enkele
voor ons dubieuze verzen (soera’s), waarvan wij denken dat ze niet letterlijk bedoeld kunnen zijn,
worden door veel moslims weldegelijk zo geleefd. Te denken valt hierbij aan verzen die gaan over
vrouwenrecht en de strijd voor het geloof: de jihad.
In het tweede deel wordt de vraag gesteld of de islam kan veranderen. Persoonlijk vind ik het een
mooi deel, omdat het inzicht geeft in de geschiedenis van de islam. Wat is het effect geweest van
de kruistochten en kolonisatieperiode op de islamitische wereld? Ook de invloeden van Attatürk en
Khomeini op de islam worden bekeken. Zo ontdekte ik dat er vroeger al een kalifaat was. Dat kalifaat is door de Turkse leider Attatürk in het begin van de 20e eeuw opgeheven. Hierdoor was er
geen centraal gezag meer. Vergelijk het maar met de protestanten; ze zijn een betrokken groep
christenen net als wij katholieken, met dat verschil dat zij geen centraal gezag meer hebben. Daar
de islam sinds de opheffing van het kalifaat dat ook niet meer heeft, is er geen centraal aanspreekpunt en ijkpunt. Dit heeft ook tot gevolg dat de stelling die IS momenteel neemt niet in de wereld
zelfs afkeuring lijkt te kennen vanuit eigen moslimgemeenschappen.
De andere drie delen gaan in op de uitdaging van de mensenrechten, de islam onder ons en de
mogelijke dialoog tussen het islam en het christendom. Het laatste deel is een zeer wezenlijk deel.
Zelfs de paus riep in november bij zijn bezoek aan het Europees Parlement op tot het altijd open
houden van de dialoog.
Het boek is geschreven vanuit één perspectief, namelijk vanuit een jezuïet die in het MiddenOosten tussen de christenen en moslims leeft, woont en werkt. Sommigen verwijten hem een eenzijdig beeld te geven, maar die mening kan ik met andere recensenten niet delen. Het boek heb ik
als verrijkend ervaren en heeft mij doen begrijpen dat enerzijds niet alles zo makkelijk is als het lijkt
en dat anderzijds wij als christenen opgeroepen worden om de dialoog open te houden.

Het boek is te bestellen via de website van Kerk in Nood en kost € 19,99
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SACRAMENTSDAG 7 JUNI 2015
Het lijkt ver weg ,maar toch alvast een vooraankondiging voor de Sacramentsviering en processie op 7 juni 2015.
Speciaal verzoek om deze datum alvast in uw agenda van 2015 te noteren, voor alle direct betrokkenen en hun geledingen.
Medio maart /april zullen wij u nader informeren over de invulling van
de viering en processie.
De commissie Sacramentsprocessie.

Het begin van een beweging of een
beweging opnieuw?
In zijn adventsbrief van 2013 nodigde de bisschop van Roermond, Frans Wiertz, de gelovigen in zijn
bisdom uit om in iedere parochie groepen te vormen, die zich in lijn met het gedachtegoed van de
paus ontfermen over armen en kanslozen.
In de praktijk kunnen leden van deze Franciscusgroepen zich bijvoorbeeld inzetten voor vluchtelingen, voor daklozen of eenzame ouderen helpen.
De bisschop was onder de indruk van onze nieuwe paus, die de naam aannam van de heilige Franciscus van Assisi, apostel van de armen. Volgens de paus mag de kerk zich niet binnen haar eigen
veilige muren verschansen. ”Zij moet, in opdracht van haar Heer, op zoek naar met name de gekwetste mens. In welke nood hij of zij ook verkeert."
Aldus formuleerde de paus de opdracht voor zijn kerk. Geen nieuwe opdracht, maar een opdracht
opnieuw. Deze oproep belandde via Mgr. Wiertz op de agenda van de vergadering van de dekens
in het bisdom. Deken Smeets nam deze oproep over in ons dekenaat en nodigde een aantal mensen in Venray uit om deze taak op zich te nemen.
Er werd een werkgroep opgericht, bestaande uit 10 mensen, die op deze uitnodiging ingingen. En
zo ontstond ook in Venray een Franciscus-groep. De werkgroep is inmiddels een aantal keren bijeen geweest en oriënteert zich op taken en mogelijkheden.
Binnen de groep zijn er denkers en doeners. De denkers richten zich onder meer op de uitwerking
van een sociale kaart, die zichtbaar maakt welke andere groepen zich al inzetten voor onze medemensen in nood. Ook gaan ze op zoek naar mogelijke fondsen en subsidies.
De doeners zetten zich in de praktijk van alledag in voor mensen die vastlopen in armoede of eenzaamheid. Heel concreet gaat dat als volgt. Mensen die geen onderdak en / of eten hebben wenden zich tot de deken of een andere priester. De opvang voor daklozen wordt in onze regio in Venlo georganiseerd. Probleem is dat iemand zonder geld moeilijk in Venlo kan komen. Gesteld al dat
deze dakloze bekend is met de mogelijkheid in Venlo. Soms voorzien priesters zelf voorlopig in de
eerste noden. De bedoeling is dat zij deze mensen kunnen doorverwijzen, bijv. naar de doeners
binnen de Franciscusgroep.
Wat (bijna) niemand weet, is dat er mensen zijn die zozeer in nood verkeren dat ze zich tot een
priester wenden. Dat dit gebeurt is natuurlijk prima. Priesters vertegenwoordigen de kerk van
Christus, die zei dat “Wat gij aan de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.”
Ze zijn dus aan het juiste adres. De priester die daar woont, moet deze taak echter kunnen overdragen aan anderen binnen de parochie, die zich daarvoor willen inzetten. En dat zijn de werkers van
de Franciscusgroep.
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Ik sprak met Tiny Claessens, één van hen. Samen met
Netty en Johan van Reenen ging ze aan de slag. De
eerste actie van dit drietal vormt de organisatie van
een kerstdiner voor eenzame en arme mensen, die
niemand hebben om dit mooie feest mee te vieren.
Omdat er voor hen geen plaats is in enige herberg,
maken Tiny, Netty en Johan de pastorie aan de Leunseweg tot een ééndagsherberg. En niet op 2e kerstdag
of in de week voor Kersmis. Op de hoogtijdag zelf. Ze
leveren een deel van hun eigen kerstfeest daar graag
voor in.
Het menu voor dit diner staat nog niet vast. Het
wordt namelijk bepaald door wat het drietal overal los kan krijgen. Hun uitgangspunt is: we proberen zoveel mogelijk sponsoren in geld of natura te vinden. Voor zover dat niet mocht lukken beltalen we het zelf. Ze hebben alle vertrouwen in de gulheid van mensen om hen heen.
Na de Mis van 11:00 uur op eerste kerstdag gaat dit feest plaats vinden. Er is plaats voor maximaal
30 personen. Aanmelden kan tot 20 december.
Wat de groep zich hierna tot taak gaat stellen weten ze nog niet. Aan inspiratie is geen gebrek. Zo
vertelt Tinie Claessens over een gezin dat ergens in Venray eindelijk een dak boven het hoofd
kreeg. Een dak m et helemaal niets eronder behalve een matras, waar de vier gezinsleden op konden slapen. Spoedig daarna ontmoette Tiny twee mensen, van wie de ouders beiden overleden waren. Het voormalige ouderlijk huis stond vol overtallige meubels en andere huisraad, die weg
moest. De koppeling tussen het gezin en de twee mensen die Tiny daarna ontmoette lag voor de
hand. Vervolgens waren weer anderen bereid om alle spullen te verhuizen naar het nieuwe adres.
Als je goed om je heen kijkt en met mensen aan de slag gaat, is er zoveel over dat je er een opslagruimte royaal mee kunt voelen. Een beetje het principe van de wonderbare broodvermenigvuldiging.
“En ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had ge-

geten”.

Volgens Tinie moet je je ogen en oren open houden, alert zijn op
wat mensen nodig hebben én op wat jij zelf en anderen voor hen
kunnen betekenen.
Naastenliefde heet dat. Of diaconie. De tweede helft van het eerste gebod. Een taak voor de mensen van een Franciscusgroep, onder anderen.
Ger Claessens.

“Ik heb liever een kerk die
gewond en vuil is omdat ze
de straat is opgegaan dan
een kerk die ongezond is
omdat ze zich heeft afgesloten en vasthoudt aan haar
eigen veiligheid.”

(Paus Franciscus)
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Stichting Mariale bedevaarten
Ook in 2015 gaan er bedevaarten naar MEDJUGORJE.
Het zijn 11-daagse reizen per touringcar. Dus alleen per touringcar en niet per vliegtuig.

Datum

Thema

14 mei t/m 24 mei

Meimaand

10 september t/m 20 september

Kruisverheffing

15 oktober t/m 25 oktober

Rozenkransmaand *

* vakantie midden + noord
Inlichtingen :
Pauline Verstegen
Postbus 116
2215 ZJ Voorhout (Z.H.)
Telefoonnummer : 06 - 37 444 233.
a.u.b. bellen op maandag of vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur.
e-mail : pauline.verstegen@online.nl.

Maria, Koningin van de Vrede, wij willen zo graag de ware vrede vinden,
“de vrede van het hart”. Wijs ons de weg van geloof, gebed, verzoening
met God en met elkaar. Wijs ons de weg naar Jezus.
Nodig ons uit voor een bedevaart naar Medjugorje!!

13

Pelgrimstocht naar China.
In oktober maakten wij met 16 personen een
prachtige reis naar China. Op zoek naar het verleden van de missionarissen Mgr. Frans Geurts,
afkomstig uit Maashees en Mgr. Frans Schraven,
geboren in Lottum. Ons gezelschap bestond uit
hulpbisschop Mgr. Everard de Jong, familieleden
van Mgr. Geurts en Mgr. Schraven en belangstellenden van de Mgr. Schravenstichting.
Beide bisschoppen hebben zich in China ingezet
voor de locale bevolking: ze bouwden naast kerken ook weeshuizen, scholen en ziekenhuizen.
Ze hebben zich ingezet voor vitale parochiegemeenschappen.
In 1937 is Mgr.Frans Schraven samen met 8 lotgenoten, vermoord door Japanse soldaten. Hij
weigerde vrouwen beschikbaar te stellen voor
de Japanse soldaten. De Japanners hebben na
hun gewelddadige dood een monumentje opgericht. Dat is ook tijdens de culturele revolutie
bewaard gebleven.

Wij zijn op die plekken geweest. Het is nu al bijna 80 jaar geleden dat dit is gebeurd maar de
Chinezen zijn dat nog lang niet vergeten. Ze
kennen nog steeds het verhaal van deze martelaren. Zichtbare herinneringstekens zagen wij op
meerdere plaatsen. Bij de Pagode waar zij levend verbrand zijn, werd een prachtige gedenksteen met hun namen opgericht.
Ook meerdere kerken en seminaries getuigden
van een levende katholieke kerk die geïnspireerd is door Mgr. Schraven. De mensen omhelsden ons keer op keer omdat wij ons zo verbonden voelden met deze geweldige mens. Zij voelden zich gesteund door onze aanwezigheid. Hij
zal ter plekke zeker niet in de vergetelheid geraken. Maar dat hoeft hier bij ons in Noord Limburg toch ook niet. Hij is ten slotte afkomstig uit
deze regio.
De reis werd besloten met een internationale
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conferentie over deze moord op Mgr. Frans
Schraven en gezellen in Zending.
De deelnemers aan deze conferentie prezen de
humanitaire inzet van deze missionarissen. Zij
waren het eens over de erkenning als martelaren voor het Chinese volk. Er werd door Chinese
professoren gepleit voor een herwaardering van
de rol van missionarissen en hun inzet voor het
Chinese volk en hen niet langer imperialisten te
noemen.
Tijdens de conferentie werd gepleit voor een
snelle erkenning van deze missionarissen als
martelaren door Rome.
Door insiders werd de toestemming voor deze
conferentie door de regeringsautoriteiten geduid als een welwillend gebaar van China jegens de katholieke kerk. China zou nu wachten
op een gebaar van Rome en volgens insiders zou
de erkenning van Rome een zeer gepast antwoord zijn.
Nadere informatie kan men vinden op website:
www.mgrschraven.nl
Pagode Zending: Bij deze pagode zijn de martelaren Bisschop Frans
Schraven en gezellen vermoord. Vlnr: Harry Schraven, Gerard Peters,
Piet Cop en hulpbisschop Everard de Jong

Piet Cop
Harry Schraven

Foto linkerpagina: Bij de Chinese muur. Vlnr: Piet Cop. Harry Schraven en
Gerard Peters

Mgr. Schraven
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De koren in beide parochies in Venray
Zoals u hieronder kunt zien zijn
de twee centrumparochies van
Venray bijzonder muzikaal.
Beide parochies tellen maar
liefst zes koren. Daarnaast worden de diensten nog opgeluisterd door het Venrays Gregoriaans koor endoor de scola van
de H. Catharinaparochie uit
Leunen.
Met de dirigenten van deze koren plaatsen we in dit blad en in
de volgende edities een interview.
Crescendo
Dirigent: Peter van de Velden
Organist: Carola Hoedemaekers
Contactpersoon: Albert de Jong
www.paterskerkvenray.nl/koren

Chrisko (kerkkoor)
Dirigent: Norma Ansinger
Organiste: Petra Koopmans
Voorzitter: Marly Driessen
www.chrisko.nl
Het Zonnelied (kerkkoor)
Dirigent: Ernest Cruysberg
Organist: Sjaak van de Bosch
Voorzitter : Andre van Steen
www.paterskerkvenray.nl/koren
Kerkkoor St. Petrus Banden
Dirigent: Riet Gardeniers.
Organist: Jack Gardeniers.
www.dekenaatvenray.nl/
organisatie/

Kinderkoor Spirit
Dirigent/Begeleiding: Arthur
Gerritzen
Contactpersoon: Nelly Raijmakers
www.kinderkoorspirit.nl
Samenzang-team Paterskerk
Cantores : Norma Ansinger, Lisa
Janssen, Thijs van Wijck
Organisten : Petra Koopman,
Theis Gootzen, Antoon Jeuken
http://
www.paterskerkvenray.nl/koren
Zangers van Sint Frans
Dirigent: Ad de Vries
Organist: Geert Verhallen
Voorzitter: Ivo van Gerven
www.zangersvansintfrans.com

Koren van onze parochies
De komende tijd zullen we in elk nummer van
Samen Kerk één van de vele koren die in de beide parochiekerken actief zijn, nader voor het
voetlicht brengen. We beginnen deze reeks met
een van de minst bekende koren, namelijk:

drietal jaren dan ook beperken tot de Paterskerk. Afgelopen jaren is er gemiddeld 8 maal per
jaar van het koor gebruik gemaakt.
Theo vertelt dat zijn koorleden bijna allemaal
tenminste in nog één ander koor zingen. Daarbij
zijn er leden uit de andere in onze eigen parochies actieve kerkkoren zoals het Zonnelied,
Het Uitvaartkoor
maar ook leden van het Seniorenkoor CrescenDit koor zien we nooit bij de hoge kerkelijke
feestdagen en dit ensemble komt daardoor ook do, Mannenkoor Venray en dergelijke. Met de
huidige 24 min of meer ervaren koorzangers en
niet echt in de publiciteit. Dat wil niet zeggen
dat het voor de parochie niet belangrijk is.
–zangeressen kan een interessant scala aan geWe gaan daarover in gesprek met de koorleider, zangen worden gebracht. Uiteraard bestaat een
dirigent Theo Jeuken uit Geijsteren. Hij weet te deel van het repertoire uit gregoriaanse gezanvertellen dat het koor een aantal jaren geleden gen, maar ook andere bij uitvaarten passende
is gestart als dekenaal uitvaartkoor. Vooral op- stukken ontbreken niet. Denk daarbij aan het
gezet voor die uitvaartdiensten waarvoor de
Ave Verum van Mozart. Momenteel studeert het
koor tijdens de maandelijkse repetities in het
“normale” kerkkoren niet beschikbaar kunnen
lokaal van de Zangers van St. Frans op diverse
zijn. Het gaat immers vaak om diensten die op
werkdagen en op tijden moeten worden gehou- versies van het Ave Maria.
den waarop vele koorzangers en zangeressen
Theo Jeuken is als dirigent autodidact. Hij heeft
veel ervaring met dirigeren. Een paar weken gehun dagelijkse werkzaamheden hebben.
De oorspronkelijke bedoeling om voor het hele leden is hij gestopt als dirigent van het Grubbendekenaat uitvaartdiensten te verzorgen bleek in vorster kerkkoor, dat hij ruim 20 jaar heeft gede praktijk niet te werken. De zogenaamde
diend. Naast kerkzang en dirigeren heeft Theo
nog een andere grote muzikale hobby; hij speelt
“eigen” zangers uit de betreffende dorpen en
namelijk niet onverdienstelijk dwarsfluit en
parochies blijken vrijwel altijd in staat enkele
mensen op te trommelen die aan uitvaarten van treedt daarmee ook regelmatig op als solist.
dorpsgenoten mee kunnen en willen werken.
Het huidige uitvaartkoor kan zijn inzet sinds een Bert Suilen
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Focus op vrijwilligers: Wouter Houwen
In deze serie vandaag een gesprek
met Wouter Houwen.
Wouter is acoliet in
de grote kerk en
geeft samen met
Arthur Gerritzen,
Yvonne Claessens,
Jessica Engels en
Caitlin Renders leiding aan de tienergroep “Rock Solid”.
Wouter is recent
21 geworden en studeert dit jaar af in ICTsoftware enginering aan Fontys Hogeschool
Eindhoven.
Hij behoort tot een grote groep jongeren die in
beide parochies in Venray-Centrum actief zijn.
De grens tussen beide parochies wordt voor deze jongeren alleen bepaald door de vraag in welke kerk je misdienaar of acoliet bent. Verder
hebben ze helemaal niets met grenzen. Een aanzienlijk aantal bezocht in elkaars gezelschap de
Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. De senioren onder hen ook de Wereldjongerendagen
in, Sydney en / of Madrid.
Wouter vertelt dat hij van jongs af aan betrokken is geweest bij de Grote Kerk in Venray. Al
vlug na zijn Eerste Communie werd hij er misdienaar, na het Vormsel “jonge” acoliet” en enkele
jaren later “oude” acoliet. De grens tussen misdienaar en acoliet ligt kennelijk bij het vormsel.
Het enige verschil tussen hem en de overgrote
meerderheid van zijn leeftijdgenoten is dat hij
gebleven is, zij niet. Als ik hem zeg dat je als jongere redelijk sterk in je schoenen moet staan in
zo’n uitzonderingspositie merk in aan zijn reactie
dat dit absoluut geen punt voor hem is. Het is
gewoon zijn keuze en anderen maken daarin een
andere keuze. Punt. Uit.

ken voordat hij tussen de middag zijn boterhammen op at. Niet als een demonstratie maar omdat dat zijn keuze was. Wel sterk in zijn schoenen trouwens.
Wouter vertelt dat ook de andere jongeren zichzelf niet zien als uitzonderingen. Dat punt speelt
helemaal niet. Ze maken hun eigen keuze en wat
anderen daarvan vinden is geen onderwerp.
In onze beide parochies zijn liefst drie jongerengroepen actief. De grens vormt de leeftijd.
Er is Rock Solid voor kinderen van 11 – 16 jaar.
Daarnaast is er voor de jongeren van 16 – 25 jaar
Connect en tenslotte voor de ouderen
Ident1ty . Echter voor de jongerengroepen
staan nog geen vaste grenzen vast. Het is wel zo
dat wanneer ze 16 zijn, ze naar Connect gaan
omdat dit beter aansluit op de gemiddelde leeftijd. Wouter zit namelijk ook bij Ident1ty en
haalt dus de gemiddelde leeftijd wel omlaag.
Iedere groep komt eens per maand bijeen.
Ident1ty komt de eerste zaterdag van de maand
bijeen en Rock Solid Rock Solid komt eens per
maand op een zaterdag bijeen wanneer dat uitkomt voor Arthur.
De groep volgt een programma, waaraan ze hun
naam ontlenen.
Iedere keer staat een bepaald thema centraal,
zoals bijv. jaloezie, social-media of Pasen en
Kerstmis. Rond dit thema worden een aantal
spelen gedaan. Er is iedere keer de “preek van
de week”, een korte toelichting met eventueel
een Bijbeltekst. Deze preek komt voor rekening
van Arthur of iemand anders van de leiding .
Dan volgt een gesprek over het thema. Afsluiting
wordt gedaan door middel van een drankje en
vaak door tafelvoetballen.

Tot dit gesprek heb ik me nooit echt gerealiseerd, hoeveel jonge mensen er binnen onze parochies actief zijn, op hun eigen manier en met
Ik vertel hem dat ik bijna 40 jaar in het Venrayse veel inzet. Een inzet die ze trouwens even vanbasisonderwijs heb gewerkt, aan een Roomszelfsprekend vinden als hun oudere collegakatholieke school. In het laatste jaar voor mijn
vrijwilligers. Hoop dus voor de toekomst.
pensioen ben ik enkele maanden waarnemend
directeur geweest van de openbare school in
Ger Claessens.
Landweert. Daar heb ik voor de eerste keer in al
die jaren een leerkracht het kruisteken zien ma-
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Parels uit de preken van de deken
In deze rubriek brengen we een aantal mooie passages uit
de preken van deken Smeets op de zondagen in de afgelopen maanden onder uw aandacht. Omdat ze alleszins de
moeite waard zijn om er nóg een keer kennis van te nemen of om ze te lezen als u ze nog niet gehoord had.
Boven iedere passage staat de aanduiding van de schriftlezingen van de betreffende zondagen, waarop de preken
betrekking hebben.

Veel mensen hebben deze pachtovereenkomst inmiddels eenzijdig
ontbonden. Zij hebben hun leven
niet ontvangen, vinden zij. Niet van
God en niet van wie dan ook. Het is
hún leven, hun éigen leven, dat zij
volledig zelfstandig en onafhankelijk
inrichten. Ze kunnen ermee doen
wat zij zélf willen.
In het verlengde daarvan, zo merkte een huisarts
op, denken mensen ook recht te hebben op geZevenentwintigste zondag door het jaar, zondheid. Als dat recht genegeerd wordt, geschiedt hen onrecht, vinden ze.
5 oktober 2014
Deze parabel over de landheer en zijn pachters
vertelt een heel ander verhaal.
Matteüs 21,33-43
Met wat je ten deel valt moet je leven of leren
Een raam biedt uitzicht naar buiten en spiegelt
leven. Je hebt nergens recht op.
tegelijkertijd degene die ervoor staat.
Zo is de parabel van de wijngaard een spiegel, die Je pacht een, tamelijk klein, deeltje van het kohet perspectief biedt van de Heer en ons ook een ninkrijk en de Landeigenaar zal t.z.t. de opbrengst inspecteren.
beeld geeft van onze eigen rol binnen dit perspectief .
Het gaat over de landeigenaar die zijn wijngaard Hoogfeest van Allerheiligen,
inricht en deze vervolgens verpacht aan wijnbou- 1 november
wers. Op het tijdstip dat de eigenaar verwacht de
oogst in ontvangst te kunnen nemen stuurt hij zijn Allerheiligen is het oogstdankfeest van de kerk.
dienaren naar zijn wijngaar. De pachters doden
Alle heiligen worden herdacht in één plechtige
deze dienaren omdat ze de oogst zelf willen hou- viering. Alle heiligen, die officieel als zodanig
den. Ook een tweede delegatie dienaren onder- door de kerk zijn erkend. En nog veel meer
gaat hetzelfde lot.
“stille” heiligen.
Dan stuurt de landheer zijn eigen zoon. Ook deze Heiligen zweefden bij leven geen 20 cm boven
wordt gedood.
de grond, zij stonden met beide voeten op de
Aan het slot van deze parabel vraag Jezus aan zijn aarde.
gehoor, de hogepriesters en de oudsten van het Zij zijn heilig omdat ze hun doen en laten richtten
volk, hoe de landheer zal reageren op het gedrag naar Gods woord en wil en niet naar hun eigen
van zijn pachters. De toehoorders antwoorden
woord en wil.
dat de eigenaar deze misdadigers zal doden en
Heiligheid is als een beeldhouwwerk. Mensen
zijn wijngaard zal verpachten aan andere wijngeven God de gelegenheid om Zijn beeld en gebouwers, die de oogst op de vastgestelde tijd zul- lijkenis in hen geleidelijk te vervolmaken. God
len afdragen.
schiep immers de mens naar Zijn beeld en gelijDe eerste twee groepen dienaren, die de landkenis. Mensen laten God als Beeldhouwer Zijn
heer in deze parabel stuurt, zijn de profeten uit
eigen beeld verder af te maken.
het Oude Testament.
Laten Hem de beitel hanteren om ballast weg te
De laatste dienaar is Jezus, die er ons aan komt
kappen en om andere trekken te accentueren.
herinneren wat we met ons pachtdeel moeten
De regie berust bij Hem. Zij schikken zich naar
doen. Wij hebben een deel van Gods koninkrijk in Zijn wensen. Zij kunnen niet alleen kijken en luispacht. Ons leven. Van Hem gekregen om Hem te teren. Zij kunnen ook zien en horen. Als ze dan
dienen. We hebben geen recht op dit leven, We uiteindelijk aan de hemelpoort komen ziet God
hebben het in pacht gekregen om Hem te bemin- de gelijkenis meteen en zegt: “Kom binnen in het
nen en onze naaste als onszelf. Dat is de pachthuis van alle heiligen: jij bent er een van Mij”.
overeenkomst tussen ons en de Heer.
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Tweeëndertigste zondag door het jaar,
9 november 2014
Feest van de kerkwijding van de basiliek van Sint
Jan van Lateranen.

Het meest indrukwekkende moment was volgens
de deken toen paus Johannes Paulus II, wiens gezondheid toen al te wensen overliet, met de ciborie tegen zich aangedrukt door het middenpad
naar een zijaltaar achter in de kerk liep.
De paus droeg de grootste schat van de kerk bij
zich, de ciborie met Zijn lichaam. Kerken zijn
maar gebouwen, steen op steen, Gotisch of Romaans of anders. Monumentaal vaak. De kerk is
Hij, die in de Mis bij ons komt. Die zei dat Hij de
tempel (van Zijn lichaam) kon afbreken en in drie
dagen weer kon herstellen. Wat Hij ook heeft
gedaan van Goede Vrijdag tot en met de vroege
ochtend van Pasen.
De kerk zijn wij, Zijn volk, Zijn mensen.

De basiliek van Sint Jan van Lateranen is de kerk
van de bisschop van Rome. De hoofdkerk van onze Kerk. De basiliek is gesticht door keizer Constantijn de Grote in 313 en is daarmee het oudste
kerkgebouw van Rome. Het werd door een aardbeving vernietigd. Het huidige kerkgebouw dateert van 1650. Vroeger was het de residentie van
de paus. Deze functie is in de middeleeuwen
overgenomen door de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.
De deuren van de hoofdingang zijn van brons en Een kerkganger.
komen uit het Romeinse senaatsgebouw dat op
het Forum Romanum stond.
De instelling van de eucharistie op Witte Donderdag wordt in deze kerk gevierd.
Deken Smeets heeft als seminarist het paastriduüm in Rome mee mogen vieren.
Er was veel schoonheid, er waren veel indrukwekkende monumenten, er was heel veel pracht en
praal.
Na de mis op Witte Donderdag wordt ook hier
het hoofdaltaar ontmanteld.
De ciborie met het lichaam van Christus wordt
naar een tabernakel op een zijaltaar gebracht.
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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: € 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 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

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:
Zaterdag:
Zondag:

18.30 uur
18.00 uur
11.00 uur
(met kinderwoorddienst en
opvang voor baby's en
peuters)

Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:
17.30 uur

Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:
Kopijdatum volgende editie:

Leunseweg 5, 5802 CE Venray.
samenkerkvenray@gmail.com
1 december 2014

Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?
Stuur een mailtje of een briefje.

Parochiekroniek
GROTE KERK

PATERSKERK

Overledenen

Overledenen

Gien Pelzer – Loggem, 82 jaar -- Wilhemina Denissen – Janssen, 90 jaar -- Jan van
Bindsbergen, 88 jaar -- Theo Swinkels, 86
jaar -- Ida Rozijn, 77 jaar -- Mia Nollen –
Huijbregts, 85 jaar -- Truus Nabben – Besouw, 82 jaar -- Annemarie Goumans, 65
jaar

Huwelijken

Annette van Hoof en Ingo Mommen

Dopelingen

Jayden van Mil -- Luuk ter Weele -- Hein
Waals -- Aurelian Kierschner -- Stijn Zanders

Truus Janssen – Kusters
, 80 jaar -Harry Clevers, 91 jaar -- Mart Keltjens, 90
jaar -- Anny van Houdt – Straatman, 94 jaar

Huwelijken

50-jarig huwelijk dhr. en mevr. Bonants

Dopelingen

Teun Gommers
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