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We zien uit naar vakantie.  
Ik ben al terug van een bedevaart/vakantie naar 
Paray le Monial (Frankrijk).  
Op die plek is in de 17e eeuw de H. Hartdevotie 
begonnen.  
Ik vond het een hele mooie ervaring om daar -als 
pelgrims- samen te zijn.  
 
Veel mensen worden daar geraakt door die 
goede geest.  
Een geest van saamhorigheid en vrede.  
Als iemand op vakantie ergens ontspannen en 
opgelucht vandaan komt,  
dan is de vakantie geslaagd. 
 
Al vanaf de oudste tijden herkende de mens dat 
het goed is een rustdag in te bouwen. Dat herken 
je al in het scheppingsverhaal.  
Op de 7de dag rust zelfs God uit. Niet omdat hij 
moe is, maar om te genieten van wat Hij heeft 
bewerkt. 
Anderzijds zo hoorde ik, dat rond  100 na Christus 
de Romeinse edellieden en burgers in één jaar 
150 feestdagen hadden.  
Het kan niet iedere dag een feestdag zijn.  
Er is dan niets meer aan, of men gaat op zoek naar 

extremen en zelfs dat gaat 
vervelen.  
Als we kijken naar het leven van 
Jezus en wat hij met betrekking 
tot rust en gelukzaligheid tot ons 
zegt, dan zegt Hij:  
“Ik zal u verlichting geven. Laat 
mij uw leraar zijn, want ik ben 
eenvoudig en bescheiden. Wat 
ik u opleg is zacht en de last die 
ik u te dragen geef, is licht.” 
Jezus wil verlichten, niet 
wegnemen… anders zouden we meteen in de 
hemel zijn… of misschien erger … we zouden God 
vergeten ?! 
Als we de moeite en de last van iedere dag met 
God delen, moet de dag lichter worden, en het 
maakt ons sterker.  
Ik hoop dat u - gedurende de vakantie - rust en 
ontspanning mag vinden in de schoonheid van de 
natuur of cultuur. 
Misschien gewoon thuis, maar wel geborgen in de 
vrede en vreugde van de Heer.  
 
 
Pastoor Miedema 

Vakantietijd 

Glas-in-loodramen 

De volgende fase van de restauratie van de glas-in-loodramen start direct na de 

bouwvakvakantie en zal ruim 2 maanden duren. De werkzaamheden vinden plaats in de 

dagkapel. De avondmissen door de week zullen dan worden dan opgedragen in het 

priesterkoor.  

 

Door giften van alle parochianen en diverse acties is het tekort terug gebracht tot minder dan 

50.000 euro. Bijdragen zijn nog steeds welkom 

 

Eind juni kwam het goede nieuws, dat het Prins Bernhard Cultuurfonds ons project een subsidie 

van 10.000 euro heeft toegekend. 
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Hier het programma voor tienergroep Rock Solid voor 2015-2016.  
Rock Solid is voor de jeugd vanaf groep 8 tot 16 jaar. We komen maandelijks bij elkaar en hebben 
dan een gezellige avond door samen te eten, leuke spellen te spelen en ons geloof te delen.  
 
Meer weten? Bel Arthur Gerritzen (06-46656753 of 0478-707440). 
 

 

Zaterdag 19 september 2015 Rock Solid, mis in de Grote Kerk (19:15) 
Zaterdag 17 oktober 2015 Dropping in samenwerking met jongerengroep Connect 
Zaterdag 21 november 2015 Rock Solid, mis in de Grote Kerk (19:15) 
Zaterdag 19 december 2015 Rock Solid, mis in de Paterskerk (18:00) 
Zaterdag 16 januari 2016 Rock Solid, mis in de Grote Kerk (19:15) 
Zaterdag 20 februari 2016 Rock Solid, mis in de Grote Kerk (19:15) 
Zaterdag 19 maart 2016 Rock Solid, mis in de Paterskerk (18:00) 
Zaterdag 23 t/m 26 april 2016 Weekend naar Normandië 
Zaterdag 21 mei 2016 Rock Solid, mis in de Grote Kerk (19:15) 
Zaterdag 18 juni 2016 Rock Solid, mis in de Paterskerk (18:00) 
Zaterdag 16 juli 2016 Afsluiting samen met jongerengroep Connect 

 
 
Het komende seizoen komt de jongerengroep Connect weer bij elkaar op de volgende avonden. 
Connect is voor jongeren  vanaf 16 jaar en begint om 19:15 met een maaltijd. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Arthur Gerritzen (06-46656753 of 0478-707440). 
 

 

Vrijdag 18 september 2015   
Zaterdag 17 oktober 2015 Dropping 
Vrijdag 20 november 2015    
Vrijdag 18 december 2015    
Vrijdag 15 januari 2016    
Vrijdag 19 februari 2016    
Vrijdag 18 maart 2016   
Vrijdag 22 april 2016    
Vrijdag 20 mei 2016   
Vrijdag 17 juni 2016   
Zaterdag 16 juli 2016 Afsluiting samen met tienergroep Rock Solid 

Elke eerste zaterdag van de maand voor studenten en young 
professionals om 20.30 uur in de pastorie van de Paterskerk"  



4 | 

 

Op zondag 7 mei 2015 organiseerde de 
Commissie Processie van de Paterskerk en Grote 
Kerk wederom de jaarlijkse Sacramentsprocessie. 
Voorafgaande aan de processie was er een goed 
bezochte Eucharistieviering in de Grote Kerk.  
Onder aanvoering van schutterij 't Zandakker 
Gilde Sint Jan uit Venray trok de processie welke 
gevormd werd door Deken Smeets, Pastoor 
Miedema, misdienaars van beide kerken, het 
kerkbestuur, genodigde, gedecoreerde, 
communicantjes en overige kerkgangers onder 
een strak blauwe zonnige hemel door de straten 
van Venray richting de Paterskerk.  
Nadat de processie werd ontbonden bij aankomst 
bij de Paterskerk volgde in de Paterskerk een 
korte lofviering. Na afloop van deze viering 
werden de deelnemers aan de 
Sacramentsprocessie getrakteerd op een kopje 
koffie, limonade en een plakje cake in het 
restaurant van verzorgingshuis Beukenrode. 

Door de inzet van veel vrijwilligers kunnen wij als 
Commissie Processie terugkijken op een zeer 
succesvolle Sacramentsprocessie, waarvoor wij 
hen dan ook heel hartelijk willen danken. Wij 
hopen in de toekomst wederom een beroep te 
mogen doen op hun inzet bij de organisatie van 
de Sacramentsprocessie 2016.  
 

Henk Mijnster 

Sacramentsprocessie 2015 wederom een 
succes 
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Voor het derde seizoen bieden we geïnteresseerden wederom 
een serie geloofsavonden aan, die niet alleen beogen te informe-
ren, 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 op-
zet. Men kan ze allen bijwonen, maar desgewenst ook één dan 
wel meerdere, al naar gelang uw interesse. U bent van harte wel-
kom, steeds vanaf 19.15u (Leunseweg 5). De avonden beginnen 
om 19.30u. Ze duren maximaal 2 uur (incl. een pauze). Aanslui-
tend is er - voor wie dat wilt - gelegenheid nog na te praten, on-
der 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). 
 

15 september 2015 -  De rode draad door de bijbel: God en de mens. 
Catechist Arthur Gerritzen gaat in op de opbouw van de Bijbel. Hoe moeten we dit 

boek begrijpen? In vogelvlucht worden boeken uit het Oude en Nieuwe Testament 
bekeken om zo te begrijpen waarom onze God zich op deze wijze aan ons open-
baart. 

20 oktober 2015   - Liturgie en eucharistie 
Dit seizoen zullen we a.d.h.v. de nieuwe dvd-serie Catholicism ingaan op verschillende 

thema’s uit de katholieke kerk. Deze avond gaan we in op de liturgie en eucharistie. 
Na de inleiding (op dvd) zullen we in gesprek gaan over dit thema. 

24 november 2015  - Andere tijden – andere kijk op het leven? 
Gastspreker deze avond is pastoor Rohling, docent filosofie aan het seminarie Rolduc. 

Hij zal enkele maatschappelijke ontwikkelingen belichten vanuit wetenschappelijk-
technische kaders en samen met ons bekijken hoe deze ons leven en denken beïn-
vloeden.   

15 december 2015 - Christelijke muziek die je raakt  
Arthur Gerritzen zal, na het succes van vorig jaar, wederom ingaan op de waarde van 

kerkelijke muziek, die onze ziel en ons leven verrijkt. Dit zal onder andere gebeuren 
aan de hand van muziekstukken die de deelnemers zelf meenemen. 

19 januari 2016  - De Katholieke Kerk en de medische ethiek.  
Pastoor Lambert Hendriks (docent aan het seminarie Rolduc) zal als gastspreker ingaan 

op facetten van de medische ethiek. Hoe gaan we om met abortus, euthanasie en 
andere medische knelpunten? 

16 februari 2016  - Onderweg naar Pasen 
Pastoor Miedema gaat in op de diepere betekenis van de vasten en paastijd. Deze tijd, 

die rijk is aan symboliek en rituelen, vraagt soms om extra uitleg om zo de achterlig-
gende zin hiervan te begrijpen. 

15 maart 2016  - De geschiedenis van de Paterskerk 
De stichting ‘Kruisen en kapellen’ geeft een rondleiding door de Paterskerk en gaat on-

der andere in op de beelden en geschiedenis. 

2016: Programma Samen Kerk-avonden  
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19 april 2016  - Jezus, God en mens 
A.d.h.v. de nieuwe dvd-serie Catholicism gaan we deze avond in op het thema ‘Jezus, 

God en mens’. Na de inleiding (op dvd) zullen we in gesprek gaan over dit thema. 
17 mei 2016  - Het onderricht van Jezus 

A.d.h.v. de nieuwe dvd-serie Catholicism gaan we deze avond in op het thema ‘Het on-
derricht van Jezus’. Na de inleiding (op dvd) zullen we in gesprek gaan over dit the-
ma. 

21 juni 2016  - De neocatechumenale weg? 
In de maand van de roepingen gaan we in op priesters vanuit de neocatechumenale 

weg. Deze jonge mannen van over de hele wereld volgen onder andere op semina-
rie Rolduc hun opleiding. Wat drijft deze mannen om familie, land, taal en cultuur 
achter te laten om Jezus te volgen? Enkele leden van het neocatechumenaat zijn 
deze avond bij ons te gast en vertellen hun verhaal. 

19 juli 2016  - Afsluiting 
Hou deze avond vrij! We sluiten natuurlijk weer samen het seizoen af. Meer informatie 

volgt ter zijner tijd. Iedereen is welkom! 
 

Rondleiding door de kerk dd 4 maart 
 
Van huis uit ben ik niet-praktiserend katholiek 
opgevoed. Na mijn 1e H. Communie en het 
Vormsel gingen ik alleen tijdens feestdagen en 
uit respect voor de ander, zoals huwelijken, 
uitvaarten en gedenkmissen, naar de kerk. 
 
Het is zondag en ik ga met onze zoon van 4 jaar 
naar de kerk. ‘Mama, waarom …?’, 3 minuten 
later: “Mama, waarom …?’ en zo ging het nog 
even verder. Met als gevolg dat ik mij de gehele 
dienst niet bezig kon houden met de kerkdienst, 
maar meer met de vragen van mijn kind, waarop 
ik geen antwoord wist te geven. 
 
Het onderwerp “rondleiding door de kerk” sprak 
me direct aan. Voorop hoopte e.e.a. te leren van 
de opbouw van een Mis, wat zich waar in de kerk 
bevindt en wat hier de betekenis ook alweer van 
is. Want de rondleiding die ik heb gehad ter 
voorbereiding op mijn Communie was ‘vroeger’. 
 
De thema-avond werd verzorgd door Bram en 
Arthur. Tijdens de bijeenkomt begonnen we met 
koffie/thee in de pastorie van de Paterskerk. 
Bram en Arthur namen ons mee de kerk in, waar 
bij binnenkomst iedereen een kruisje maakte 
met wijwater. Hier volgende de eerste vraag: 
“Waarom maken wij een kruisje met wijwater?”. 

Het overgrote deel van de kerk hebben we 
mogen zien en we kregen overal uitleg over. 
Door het enthousiasme van zowel Bram als 
Arthur was het misschien meer dan ik kon 
opnemen, maar iedereen hing aan hun lippen. 
De gehele Eucharistie werd doorgesproken en 
ook de aanwezigen konden aanvullingen of tips 
uit eigen ervaring geven. Zo vertelde een 
moeder hoe zij haar kinderen had geleerd hoe 
ze het kruisteken moeten maken, want het is 
voor een kind best lastig of de ‘Heilige Geest’ nu 
links of rechts is. En ook tegen je kind vertellen 
dat ‘het belangrijkste van de Mis komt, als de 
belletjes gaan rinkelen’. Tips die ik nu gebruik 
als ik met mijn kind(eren) in de kerk kom. 
 

Familietreffen thema-avond 
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De avond duurde 2 uur, ‘Poeh’ dacht ik op 
voorhand, echter had ik met gemak nog een uur 
kunnen luisteren. De avond heeft me heel veel 
informatie opgeleverd, e.e.a. wist ik al, andere 
elementen hebben me meer bewust gemaakt van 
de Eucharistie. Ook vind ik het leuk dat ik nu weet 
wat er buiten het zicht van de bezoekers in de 
kerk gebeurd alvorens de dienst begint. Wat me 
het meest heeft opgeleverd is dat ik vragen mijn 
zoontje kan beantwoorden en ik hem naar de 
kinderwoorddienst kan laten gaan. 
 
Geloofwaardig opvoeden dd 4 juni 
 
Deze thema-avond werd verzorgd door Thea 
Engels en Pastoor Miedema. De avond werd 
geleid door de ervaringen van eenieder 
individueel. Tijdens het voorstellen mocht je 
direct vertellen hoe je zelf met het geloof bent 
opgegroeid en hoe je dit gevormd heeft tot wie 
je nu bent en hoe je dit doorgeeft aan je kinderen 
of denkt door te gaan geven aan je kinderen. 
Deze avond telde maar een zeer kleine groep 
aanwezigen. Hierdoor werd het een zeer 
interactieve avond. Iedereen stelde direct vragen 
aan elkaar en wisselde ervaringen aan elkaar uit.  
Ook lagen er verschillende boeken en bijbels ter 

inzage. Hierbij werd uitleg gegeven over voor 
welke leeftijd e.d. 
 
Al met al een leuke en interactieve avond. 
 
De volgende thema-avond staat gepland op 
donderdag 17 september, met als onderwerp: De 
Bijbel in 77 minuten. Ik hoop dat er dan meer 
mensen zijn die, net als ik, bereid zijn hun kennis 
t.a.v. het geloof te verdiepen en elkaar hierin te 
helpen.  
 
Thea Engels 
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Na de succesvolle afsluiting van het vorige sei-
zoen Samen Kerk-avonden met de thema-avond 
‘Bijbels koken’ wilden we ook dit seizoen op een 
gezellige manier afsluiten.  
Catechiste Tinie Claessens leerde afgelopen jaar 
Johan en Netty van Reenen kennen binnen de 
Franciscuswerkgroep. Zij organiseerden afgelo-
pen kerst een diner voor mensen die wellicht een 
eenzame kerst tegemoet gingen en trakteerden 
hen op een heerlijk kerstdiner. 
 
 
 

Na dit succes ontstond bij hen het idee om de gasten van de 
Franciscusgroep en Samen Kerkavonden samen te brengen. 
Want je kunt niet samen kerk zijn door niet met anderen in 
contact te komen en je af te zonderen met gesloten feestjes. 
Verder is het ook zo dat onze gasten vanuit de Franciscusgroep 
ook mogen ervaren dat ze deel uit mogen maken van onze 
kerkgemeenschap. Hier lag een kans! Zo ontstond het idee om 
beide groepen en alle andere parochianen uit te nodigen voor 
een gezellig tuinfeest in de achtertuin van de Paterskerk. Deze 

werd op dinsdag 
30 juni jl. gehou-
den bij prachtig weer. 
 
Het was een geslaagde avond waarin de gasten onder 
het genot van diverse culinaire lekkernijen van de 
kookploeg, die onder leiding stond van Netty, en een 
lekker glaasje drinken gezellig met elkaar konden sa-
men zijn. Tot in de late avond vonden er mooie ge-
sprekken plaats bij het sfeervolle kaarslicht en de vro-
lijk versierde tuin van de pastorie. Een idee dat zeker 
voor herhaling vatbaar bleek te zijn.  
 
 
 

Het team van Samen-kerkavonden wenst u een mooie vakantie toe.  
 
PS: Elders in deze Samen Kerk-editie vindt u een overzicht met de data van het komende seizoen. 
We hopen u welkom te heten op deze avonden! 
 
Arthur Gerritzen 

Seizoen ‘Samen-kerk-avonden’ afgesloten 
met sfeervol tuinfeest 
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Gezinsvieringen 2015 / 2016 

  Grote Kerk Paterskerk 
3 oktober 2015  ST.FRANCISCUS.  Voor 

communicanten en vormelingen. 
De viering begint om 18.00u. 

11 oktober 2015 De viering begint om 11.00u en is voor 
communicanten en vormelingen 

 

8 november 2015 Gezinsviering voor vormelingen en 
communicanten. De viering begint om 
11.00u. 

 

28 november 2015  1E ZONDAG VAN DE ADVENT.  Voor 
communicanten en vormelingen. De 
viering begint om 18.00u. 

13 december 2015 Gezinsviering voor de communicanten. 
De viering begint om 11.00u. 

 

24 december 2015 Kindje wiegen  om 17.00u.                                               
Gezinsviering om 19.00u. 

KERSTAVOND.  
Voor de allerkleinsten is er om 17.00u. 
KINDJE WIEGEN                                         
en de gezinsviering met kerstspel volgt 
om 19.00u. 

25 december 2015  KERSTMIS. 
Speciale kinderwoorddienst tijdens 
Hoogmis van 11.00u. 

10 januari 2016 FAMILIEZONDAG in de Paterskerk. 
De viering begint om 11.00u. 

FAMILIEZONDAG, met uitreiking van 
de doopschelpen. 11.00u. 

17 januari 2016 Presentatie communicanten. 
De viering begint om 11.00u. 

 

30 januari 2016  PRESENTATIE COMMUNICANTEN. 
De viering begint om 18.00u. 

20 maart 2016 Palmpasen. 
De viering begint om 11.00u. 

 

27 maart 2016  HOOGFEEST VAN PASEN. 
Tijdens de viering van 11.00u. zal er 
voor de kinderen een speciale                                      
kinderwoorddienst zijn. 

3 april 2016 Toediening van het H. Vormsel door 
deken H. Smeets 
De viering begint om 14.00u. 

TOEDIENING VAN HET H. VORMSEL 
door deken H. Smeets. 
De viering begint om 11.00u. 

10 april 2016 Gezinsviering voor de communicanten. 
De viering begint om 11.00u. 

 

16 april 2016  Gezinsviering voor communicanten, 
aanvang 18.00u.  

15 mei 2016  HOOGFEEST VAN PINKSTEREN, met 
extra kinderwoorddienst in de  
hoogmis van 11.00u. 

16 mei 2016  COMMUNIEVIERING. De viering 
begint om 11.00u. 

22 mei 2016 Communieviering. 
De viering begint om 11.00u. 

 

29 mei 2016 Sacramentszondag. Tevens dankviering 
communicanten en vormelingen van 
de Grote Kerk en de Paterskerk. De 
viering begint om 9.30u. in de Grote 
Kerk met aansluitend de processie.   

SACRAMENTSZONDAG.  Tevens 
dankviering communicanten en 
vormelingen  van de Paterskerk en de 
Grote Kerk. De viering is om 9.30u. in  
de Grote Kerk met aansluitend de 
processie. 
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Hoi kinderen, 

bidden jullie thuis ook wel eens? Misschien voor het eten of bij 

het naar bed gaan? Samen met papa, mama, broer of zus of 

misschien bidden jullie ook wel eens helemaal zelf. 

Jezus vindt het heel fijn als wij met Hem praten. Als we aan 

Hem vertellen hoe de dag geweest is of als we Hem bedanken 

voor het mooie weer of de lekkere boterhammen.  

Jezus heeft Zijn vrienden, toen Hij nog op aarde was, een gebed 

geleerd. En ook heeft Hij gezegd dat het heel goed is om ook 

met Zijn moeder, Maria, te praten. Daarom staan allebei deze 

gebedjes op de volgende pagina’s. En je kunt ze ook nog mooi 

inkleuren als je wilt! Probeer de komende dagen maar eens zo af 
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en toe één van de twee (of allebei de) gebedjes te bidden, dan is 

Jezus heel blij en jij ook! 

 

 



| 13 

 

 



14 | 

 

 

 

Knip deze gebedsdobbelsteen met een extra randje erlangs uit 

en vouw en plak hem (samen met papa of mama) tot een 

dobbelsteen. Zo kun je voordat je gaat eten bijvoorbeeld met de 

dobbelsteen gooien en kijken wat jullie samen gaan bidden! 
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Kinderkoor Spirit zingt zijn 
laatste lied… 

Helaas heeft het kinderkoor Spirit van ons 
dekenaat Venray zijn laatste lied gezongen 
tijdens het slotoptreden op zaterdag 23 mei jl. 
Recente ontwikkelingen hadden ertoe geleid dat 
het bestuur tot de conclusie moest komen dat het 
in stand houden van kinderkoor niet meer 
haalbaar bleek.  
 

Nieuwe kansen zoeken na leegloop 
Na de zomer van 2015 waren er van de zeventien 
leden nog maar zes over. Een flinke tik, maar vol 
energie ging het bestuur samen met dirigent 
Arthur Gerritzen op zoek naar nieuwe kansen. Zo 
werd er geworven onder de communicanten en 
bij gezinsvieringen. Verder werd de repetitietijd 
en -plek aangepast. Kinderen konden nu na 
school meerepeteren in basisschool De 
Landweert. Dit laatste bleek succesvol, want er 
kwamen zo’n vijf nieuwe leden bij.  
 
Ommekeer 
Ondanks de komst van enkele nieuwe leden, 
waren er toch opeens enkele dingen die voor een 
ommekeer zorgden. Zo was de dirigent Arthur 
niet meer in staat om na de zomervakantie 
meteen na schooltijd te repeteren door 
veranderingen in zijn werk. Dat betekende terug 
naar de avond met verlies van leden. Verder 
hadden enkele leden ook aangegeven na de 
basisschool te gaan stoppen. Deze veranderingen 
maakten voor het bestuur helaas duidelijk dat na 
de zomervakantie er te weinig kinderen over 
zouden blijven om het koor te kunnen laten 
functioneren. Met pijn in het hart is daarop 
besloten het kinderkerkkoor Spirit op te heffen. 

Slotoptreden 
Het bestuur van het kinderkoor was het er 
unaniem over eens dat alle kinderen nog één 
keer een spetterend optreden moesten geven 
aan hun ouders. Tijdens een gezellige slotavond 
op zaterdag 23 mei jl. werd er eerst lekker 
gebarbecued. Daarna was er een prachtig 
slotoptreden van wel een klein uur, waarin alle 
hits voorbij kwamen van het koor. Aan het eind 
werden Nelly en Arthur nog door de ouders en 
koorleden in het zonnetje gezet voor hun trouwe 
inzet aan het kinderkoor. 

 
Terugkeer volkszang 
Eén reden waarom dirigent Arthur zich zo inzette 
voor het kinderkoor is zijn jeugdherinnering aan 
de sfeervolle liederen tijdens de gezinsvieringen 
in zijn eigen jeugd. Zingen en gezinsvieringen 
zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Daarom 
blijft hij ook de gezinsvieringen muzikaal 
ondersteunen daar waar mogelijk door de 
liederen muzikaal te begeleiden. Daarbij hoopt 
hij dat de rollen zullen omdraaien, namelijk dat 
de kinderen in de banken samen met hun ouders 
zullen mee gaan zingen. Op deze manier kunnen 
ouders en kinderen zelf actief bijdragen aan de 
sfeer van de gezinsvieringen. 

 
 
 
 
 
Arthur Gerritzen 



16 | 

 

Onlangs heeft Jean van den Tillaart besloten om 
te stoppen als organist in de kerken in Venray. 
De heer van den Tillaart is 86 en wil met zijn or-
gelbegeleiding stoppen vóórdat de kwaliteit van 
zijn spel minder gaat worden. 
Hij begon zijn werk als kerkmusicus in 1955 in 
de Paterskerk in Venray. Zijn opleiding volgde 
hij eerst aan het Gymnasium van de Paters Fran-
ciscanen aan de Leunseweg in Venray en daarna 
aan de Rooms Katholieke School voor Kerkmu-
ziek in Utrecht, een drie jaar durende HBO-
studie in liefst 26 vakken, waaronder orgel, pia-
no, koordirectie en uiteraard Gregoriaans. 
 
In 1955 kreeg de kloosterkerk van de Francisca-
nen in Venray een parochiefunctie.  
De paters benoemden toen de heer van den Til-
laart als kerkmusicus: als organist begeleidde hij 
de Missen en de andere diensten in de parochie-
kerk en als dirigent leidde hij de koormuziek van 
de Franciscanen en de volkszang van de parochi-
anen.  
De Franciscanen repeteerden iedere dag en in 
die tijd waren alle 110 plaatsen in de koorban-
ken nog helemaal bezet. 
 
De heer van den Tillaart richtte een mannenkoor 
op voor de muzikale ondersteuning van de 
volkszang. Probleem daarbij was dat op zondag 
de paters en de broeders Franciscanen zongen 
en dat de leden van het mannenkoor door de 
week geen diensten konden opluisteren omdat 
ze dan moesten werken. Het was toen nog niet 
gebruikelijk dat dames de koorzang voor hun 
rekening namen. De diensten door de week wer-
den daarom opgeluisterd door de broeders 

Franciscanen en door de priesterstu-
denten van het Franciscaanse Grootse-
minarie dat toen in Venray was geves-
tigd. 
 
Na de oprichting van het jongenskoor 
“De zangers van St. Frans” nam de 
heer van den Tillaart gedurende 18 
jaar de orgel-en pianobegeleiding van 
het koor voor zijn rekening. 
Daarnaast richtte hij het dameskoor 
“Venrode” op dat zich in die tijd richt-
te op het klassieke repertoire. 

Verder leidde hij als dirigent en organist gedu-
rende 20 jaar een mannenkoor in Goch en het 
koor dat op zon-en feestdagen de vieringen in 
het ziekenhuis van Venray opluisterde. 
De patiënten konden de vieringen in hun bed 
via de luidsprekers volgen en mochten ook ken-
baar maken als ze een bepaald muziekstuk wil-
den beluisteren. 
Voor al deze koren heeft hij in de loop der jaren 
vele liederen gecomponeerd en vooral ook be-
werkt in verschillende talen. 
Onder meer dáárvoor heeft hij diverse onder-
scheidingen mogen ontvangen, zowel in ons 
land als in Duitsland. 
 
Omdat “je van de kerk niet kon leven” verzorgde 
hij 30 jaar lang het muziekonderwijs aan het LBO 
en het MBO in Venray. De muzieklessen aan de 
huishoudschool waren daarbij voor hem het 
meest dankbare werk. Het muziekonderwijs aan 
het MBO werd door de leidinggevenden daar 
omschreven als “akoestische oriëntatie”. 
Tot voor kort was hij al die jaren “invallend orga-
nist” in de Grote Kerk en verder in alle kerken in 
Venray. De kerk in Castenray is de enige kerk 
waarin hij nooit gespeeld heeft. 
 
Hij gaf privé orgel- en pianolessen en harmoni-
umles aan de zingende zusters An-José en Leti-
tia. De overste was van oordeel dat beide zusters 
na 1 maand les wel in staat moesten zijn om de 
Hoogmis in de Sint-Anna-kapel te begeleiden. 
Al vanaf zijn 8e jaar volgde de heer van den Til-
laart onderwijs in koorzang en in het Gregori-
aans. Onder de enthousiaste leiding van meester 
Jan van Heister zong hij als lid van een jongens-

Jean van den Tillaart stopt als organist 
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Wie helpt met het redden van de “Redder  
van de Wereld?” 

Dat in de Grote Kerk in Venray een groot aantal 
unieke en zeer waardevolle beelden staan, is u 
welbekend. Een van de oudste beelden daarvan is 
het beeld van Salvator Mundi; dit wil zeggen: 
redder van de wereld. 
 Salvator Mundi was de patroon van de oude ro-
maanse kerk, de voorganger de huidige kerk die 
door pastoor van de Gaet in de 15e eeuw op de-
zelfde plaats gebouwd werd. 
 
Net als alle andere beelden werd ook dit beeld 
bij de verwoesting van de kerk op 16 oktober 
1944 ernstig beschadigd en werd het enkele ja-
ren daarna door de restaurateur Piet van Dongen 
fraai hersteld. Nadat deze zijn werk in de 50er 
jaren van de vorige eeuw voltooid had, werd het 
net als de andere beelden opnieuw gepolychro-
meerd en kregen zij een plaats in de kerk.  
 
De ‘Stichting Behoud en Restauratie van de Beel-
denschat van de Sint Petrus’ Bandenkerk’  draagt 
namens het kerkbestuur zoals de naam al aan-
geeft voor het behoud en conserveren van deze 
beelden. Dat houdt in dat deze periodiek gecon-
troleerd en gereinigd worden. Dit gebeurt  door 
een restaurateur van het Restauratie Atelier Lim-
burg, een gerenommeerd instituut op dit terrein. 
Sinds het ruim 25 jarige bestaan van de stichting 
zijn nagenoeg alle beelden voor een uitvoerig 
onderzoek en restauratie in het atelier geweest, 
of zijn zij in de kerk behandeld.  

Het beeld van de Salvator Mundi 
is echter na de restauratie door 
van Dongen niet meer verder 
behandeld en dat staat nu op het 
programma, omdat het dringend 
aan een grote conserverende 
behandeling toe is. Behalve dat 
het hoog boven de zijingang van 
de kerk staat, is er een financieel 
probleem.  
 
Vanwege de grootte van het 
beeld en de staat waarin het ver-
keerd, gaat  de restauratie veel manuren vragen 
en dus ook veel kosten. Het kostenplaatje dat 
daar bij hoort, gaat echter de financiën van de 
stichting te boven en wij hopen dus op een bij-
drage van gulle gevers. Ieder bedrag is welkom. 
Na de restauratie kan het dan weer en hopelijk 
lang in onze kerk zijn prominente plaats innemen. 
 
Overweegt u uw steentje bij te dragen dan kunt u 
uw gift overmaken op de bankrekening van de 
stichting: NL40ABNA0421166177 t.n.v. Stichting 
Behoud en Restauratie beeldenschat P. Banden 
Kerk.  De stichting heeft een Anbi-erkenning. 
 
 
Hartelijke dank, 
 
Bestuur Stichting Behoud en Restauratie. 

koor in de maanden mei en oktober dagelijks het 
Maria-lof. 
 
Hij stelt hoge eisen aan zijn orgelspel: je moet als 
organist al je talenten inzetten want iedere Mis 
moet klinken als een concert. Soms is het on-
dankbaar werk omdat sommige mensen wel iede-
re fout horen die je maakt maar niet genieten van 
alle mooie muziek die je ten gehore brengt. Om-
dat hij nu nog kan voldoen aan zijn eigen hoge 
eisen wil hij stoppen vóórdat hem dat niet meer 
zou lukken. 
Voor zijn vele verdiensten voor de kerkmuziek is 

de heer van den Tillaart door Paus Johannes Pau-
lus II onderscheiden met “Pro Ecclesia en Pontifi-
ce”. Met voldoening kijkt hij terug op zijn lange 
carrière, waarin binnen de kerk en de muziek 
enorm veel is veranderd. Helaas niet steeds ten 
goede. 
Want wie had bijvoorbeeld in 1955, toen alle 110 
plaatsen in de koorbanken van de Paterskerk be-
zet waren door paters en broeders, kunnen be-
vroeden dat de Franciscanen zo’n 40 jaar later 
Venray zouden verlaten? 
 
Ger Claessens.  
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Groep 7 en 8 lopen de Kruisweg  
Groep 7 en 8 van basisschool de Kruudwis liepen 
in de Goede Week in de Grote Kerk  de kruisweg. 
In de klas hebben de kinderen ter voorbereiding 
ieder een statie uitgewerkt. Deze hebben de 
kinderen in tweetallen in de Grote Kerk 
gepresenteerd aan hun klasgenootjes.  
Het was een bijzondere ervaring. Kinderen 
hebben het volgende geschreven:  
 
De rondleiding in de kerk 
We gingen met de fiets naar de kerk. Toen 
kwamen we aan en toen stond de deken op ons te 
wachten. We gingen naar binnen. En daar gingen 

we op de banken zitten.  De deken vertelde een 
verhaal over de kruisweg van jezus. Toen liepen 
we naar de schilderijen van de staties. We 
hadden zelf ook de staties nagemaakt. Iedere 
tweetal mocht zijn statie voorlezen bij het goede 
schilderij. Zo gingen  we de kruisweg door en op 
het einde mochten we vragen stellen. Daarna 
mochten Nick s. en Jessica een kaarsje aansteken. 
Daarna gingen we bidden voor wie je wou. Toen 
fietsten we weer terug naar school door de harde 
wind.  
 
Een leerling van de Kruudwis. 

Op dinsdag 8 september a.s. wordt er voor zieke 
en thuiszittende ouderen van deze 
parochiegemeenschap een bezinningsmiddag 
georganiseerd. 
 
Ontvangst met koffie en thee tussen 13:00 en 
14:00 uur. 
Om 14:00 uur is er een H. Mis in de Grote Kerk. 

Daarna volgt een gezellig samenzijn met koffie, 
thee, gebak en een drankje. 
Dit samenzijn wordt op geluisterd door het 
parochieel koor. 
 
Eind augustus liggen er aanmeldingsformulieren 
in de Grote Kerk. 

Bezinningsmiddag voor zieken en ouderen 
van de St. Petrus’ Bandenparochie 

Het antwoord op deze vraag is even helder als 
eenvoudig:  “We beantwoorden de uitnodiging 
van Christus zelf om Hem te ontmoeten, samen 
met andere christenen, die op deze zelfde 
uitnodiging ingaan”. 
Zoals een de Emmaüsgangers, komen we samen 
om te luisteren naar de verrezen Christus en Hem 
te herkennen in het breken van het brood. 
Sommigen zeggen: “We hoeven niet naar de kerk 
om te bidden”. 
Dat klopt. Een christen kan God ook buiten het 
kerkgebouw ontmoeten, in dienstbaarheid aan 
anderen bijvoorbeeld. Aan het eind van de Mis 
worden we daartoe ook weggezonden. 
Jezus zelf heeft gezegd, dat de christenen zich 
niet door de eredienst maar door de liefde 
onderscheiden. 
De zondagse eucharistieviering is echter wel 

degelijk van wezenlijk belang. 
Jezus zelf vraagt ons: “Doet dit om Mij te 
gedenken”. 
Ons geloof en onze liefde vragen om oefening en 
onderhoud. 
Het horen naar het Woord en het deelnemen aan 
de Eucharistie zijn voor dit onderhoud 
onontbeerlijk. 
Daarnaast is de Mis het moment om de 
gemeenschap van het geloof met andere 
christenen te beleven. Het is bijna onmogelijk om 
je geloof alleen te beleven. Kluizenaars zijn 
zeldzaam. 
Andere christenen ontmoeten betekent broeders 
en zusters ontmoeten, één met hen in gebed en 
in liefde, in Zijn huis. 
Uit: Geloof onder woorden, Katholiek basisboek 
voor volwassenen, KBS Uitgeverij, 2009. 

Waarom op zondag naar de kerk gaan? 
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Hallo ouders, jongens en meisjes. 
 
Zoals u misschien wel weet, wordt in de Paters-
kerk iedere zondag tijdens de viering van 
11.00u. een kinderwoorddienst gehouden. 
 
Waarom een kinderwoorddienst? 
Kinderen willen graag van alles weten. Vragen zij 
u ook wel eens de oren van het hoofd? 
Ook vragen over de Kerk en het geloof? Vragen 
als: Is Jezus nu echt geboren en waar is Jezus nu? 
Wat doen ze in de kerk? En noem maar op. 
 
Wat doen wij? 
We lezen het Evangelie voor en proberen met 
behulp van een viltbord het verhaal van die zon-
dag uit te beelden, zodat de kinderen het beter 
kunnen begrijpen. 
Ook wordt er gekleurd en geknutseld met werk-
jes, die speciaal bij het Evangelie horen. 
 

Waar, wanneer en hoe vaak? 
Iedere zondag tijdens de viering van 11.00u. in 
de Paterskerk. 
In de grote schoolvakantie is er geen kinder-
woorddienst. 
De kinderen worden aan het begin van de H.Mis 
uitgenodigd om met een van de vrijwilligers naar 
het parochiezaaltje te gaan.  
Zij komen weer terug in de kerk na de Voorbe-
de, tijdens de collecte. 
 
 
Deze kinderwoorddiensten zijn niet alleen voor 
de communicanten, maar voor alle kinderen van 
de basisschool. 
 
Graag nodigen wij uw kind uit voor de kinder-
woorddienst. 

Kinderwoorddienst 

Het is misschien nog wat vroeg, maar toch zijn 
we al weer bezig met de voorbereidingen voor 
Kerstmis. 
Traditiegetrouw hoort bij de gezinsviering van 
Kerstmis een kerstspel. 
Daar hebben wij echter wel jullie hulp bij nodig. 
 
Wil je meedoen met het kerstspel tijdens de vie-
ring op kerstavond  
24 december, vul dan onderstaand strookje in en 
lever dit in bij 
Gerda Kleuskens, Eikenlaan 55 Venray 
 
Of op de pastorie van de Paterskerk t.a.v. Kin-
derliturgie. 
Graag vóór 1 november 2015. 
Er moet natuurlijk ook geoefend worden voor 

het kerstspel. De eerste keer zal zijn op woens-
dagmiddag  18 november van 13.30u. tot 
15.00u. in de pastorie van de Paterskerk aan de 
Leunseweg. 
Verdere informatie over het oefenen en over 
kerstavond krijgen de kinderen dan op 18 no-
vember mee. 
 
Mochten er verder nog vragen zijn, kunt u bellen 
met: 
 
Gerda Kleuskens tel. 0478-588077  of via 
gerdawimkleuskens@hotmail.com 
 
 
 
 

Kerstspel Paterskerk 

NAAM:  
ADRES: 
TEL: 
HANDTEKENING OUDER: 

mailto:gerdawimkleuskens@hotmail.com
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"Op zondag 7 juli ging een tweetal bussen met 
parochianen uit de Venrayse parochies naar 
Tegelen om daar te kijken naar de Passiespelen. 
Het bekende verhaal van Palmzondag tot Goede 
Vrijdag werd op een indrukwekkende manier 
verteld. Een prachtige dag!" 

Passiespelen Tegelen 2015 
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Op 27 maart ll. over-
leed Ali Lankveld – 
Muntinga. Zij was lid 
van het kerkbestuur 
van de twee Venrayse 
parochies. 
Op 31 maart, dinsdag 
in de Goede Week, 
werd voor haar in de 
Paterskerk de Requi-
emmis opgedragen. 
Daarna werd ze op de 
Boschhuizen bij haar 
overleden echtgenoot 

Theo begraven. Op 19 augustus a.s. zou Ali 65 
jaar zijn geworden. 
Al 8 jaar geleden, 2 jaar na het overlijden van 
Theo Lankveld, werd bij haar darmkanker gecon-
stateerd. Al die 8 jaren heeft ze moedig tegen 
deze ziekte gevochten. Met steeds wisselend 
succes. Ze gaf nooit op en bleef, uiterlijk laco-
niek, verslag doen van alle medische middelen 
waarmee de deze strijd gestreden werd. Haar 
moed was bewonderenswaardig. 
Haar vele werkzaamheden bleef ze, zorgvuldig 
en nauwgezet, verrichten tot enkele maanden 
voor haar dood. 
In onze parochies en in de dekenaten Venray – 
Gennep en Horst heeft ze vele jaren lang talloze 
vergaderingen genotuleerd: eerst voor het kerk-
bestuur van de Paterskerk, sinds 2014 voor het 

nieuwe kerkbestuur van Venray – Centrum, voor 
het pastoraal beraad in het dekenaat, voor de 
dekenale raad en voor het dekenaatbestuur van 
Horst. Ze notuleerde zoals ze leefde: zorgvuldig, 
attent op details, beknopt en duidelijk. 
Ze vond het geen enkel probleem om voor de 
vergaderingen die ze notuleerde ook te zorgen 
voor de koffie en de thee. Zo geruisloos dat nie-
mand het merkte. 
Tekenend voor haar zorgzaamheid is dat ze altijd 
een reserve-exemplaar van de agenda en de no-
tulen bij zich had voor het geval de voorzitter die 
vergeten zou hebben. 
Ze was een bijzonder vriendelijke, attente en 
eenvoudige vrouw, die nauwelijks aandacht voor 
zich zelf vroeg maar die gul aan anderen schonk. 
Ze heeft lang en stil geleden. 
Nu zal ze thuis zijn bij de Heer, in Wie ze rots-
vast geloofde. 
Wij zullen haar in herinnering houden en daar 
troost in vinden voor het gemis. 
Bovenaan het bidprentje stond de volgende 
tekst, die prima past bij Ali, in haar leven en 
daarna: 
 

Omdat er liefde is 
bestaat er geen voorbij 

in alle eeuwigheid 
ben jij 

 
Ger Claessens 

In memoriam: Ali Lankveld 
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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. 
 
 
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
22 maart 
 
Jeremia 31,31-34 
“Dit is het verbond dat ik met Israel zal sluiten: ik 
zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in 
hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij 
mijn volk”. 
Verliefden kerven harten in bomen, doorboord 
met een pijl, vaak voorzien van hun initialen. Die 
harten groeien mee met de boom. Relaties moe-
ten onderhouden worden, anders sterven ze. God 
onderhoudt zijn verbond met ons. Dat wordt in 
de bijbel 3 keer expliciet vermeld. De 1e keer als 
God na de zondvloed Noach via een regenboog 
laat weten dat zo’n vloed nooit meer zal komen. 
De 2e keer als God Mozes op de berg Sinaï in de 
10 geboden laat weten hoe Zijn volk in het be-
loofde land moet leven om het verbond met de 
Heer waardig te zijn. En de 3e keer in de dood en 
de verrijzenis van Christus: allen die daarin gelo-
ven en daarnaar leven zullen in eeuwigheid leven. 
Vanaf de 1e tot en met de 3e keer zien we dat 
Gods volk steeds groter wordt: eerst het  gezin 
van Noach, daarna het Joodse volk en tenslotte 
all mensen die in Hem geloven. Zijn volk wordt 
steeds groter en Zijn verbond steeds grootser. 
 
 
Vierde zondag van Pasen -
Roepingenzondag 
26 april 
 
 “Ik ben de goede herder: ik ken de mijnen en de 
mijnen kennen mij”. 
Ons geloof is geen geloof voor kuddedieren. 
Overigens volgen schapen niet zomaar iedereen. 
Ze volgen hun herder omdat ze hem (her)kennen 

en weten dat hij voor hun eten, 
rust en veiligheid zorgt. Geloven 
is niet het klakkeloos volgen van 
wetten. Geloven is  kiezen voor 
de Goede Herder en Hem blij-
ven volgen, in goede en kwade 
dagen.  
Dat dit geen kuddementaliteit 
vergt bewijzen de keuzes van 
twee priesterstudenten, die op 
deze dag in onze parochie te gast waren: de een 
komt uit El Salvador en de ander uit Italië. Beiden 
gaven een carrière op, de een als dierenarts en de 
andere als verpleegkundige. 
Ze verlaten hun beroep, hun familie en zich in ons 
land aan te sluiten bij de ene kudde.  
De kerk houdt niet op bij onze landsgrenzen, 
want Hij verzamelt Zijn ene kudde uit alle volken. 
“Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. 
Ook voor hen moet Ik een herder zijn: ze zullen 
luisteren naar mijn stem. Zo wordt het: één kudde 
met één herder”. 
 
 
Zevende zondag van Pasen 
17 mei 
 
Johannes 17,11b-19 
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 
wordt wel “Wezenzondag” genoemd: Jezus is ten 
hemel gevaren en nog niet in Zijn Geest weerge-
keerd. 
In het evangelie van deze dag vraagt Jezus aan 
Zijn Vader: “bewaar in uw Naam hen die Gij Mij 
gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals 
Wij”.  
Het woord “bewaren” heeft meerdere betekenis-
sen. Je kunt het uitleggen als: “opbergen tot je 
het weer nodig hebt of tot een volgende gele-
genheid”. Zoals je bijv. na Kerstmis de kerstspul-
len op zolder opbergt. Zo werd de vroegere kleu-
terschool ook wel “bewaarschool” genoemd. 
Sommigen beleven zo ook hun geloof, als iets wat 
ze nu nog niet nodig hebben maar misschien la-
ter, je kunt nooit weten, dus nog maar niet weg-
doen.  
Jezus vraagt Zijn Vader niet om Zijn mensen op te 
bergen, hen samen op een eiland af te zonderen 
van verkeerde invloeden. 
“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 

Parels uit de preken van de deken 
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maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad”.  
Zijn mensen moeten mét Zijn boodschap juist de 
wereld in. Ze moeten die boodschap niet alleen 
hoeden en ongeschonden bewaren. Ze moeten 
die boodschap waar maken door zich, zoals hij 
deed, te geven aan anderen. 

 
 

Drievuldigheidszondag 
31 mei 
 
Matteüs 28,16-20 
God is oneindig veel groter dan ons hart of ons 
verstand kan doorgronden. De verhalen uit de 
bijbel, de geschiedenis van Zijn kerk en ook onze 
eigen ervaringen tonen ons telkens aspecten van 
Zijn grootheid. Het licht van Zijn Woorden en 
onze ervaringen doet telkens slechts enkele fa-
cetten van de diamant van die grootheid schitte-
ren. 

 
 
 

Die enkele schitteringen tonen ons dat Zijn wer-
kelijke licht nog veel groter is, veel groter dan wij 
ooit bij  benadering kunnen doorgronden. 
We kennen Hem, als de Vader tot Wie we bid-
den, als de Zoon die mens werd en inde Mis bij 
ons komt en als de Geest die onze harten en onze 
geest vervult met het vuur van Zijn liefde.  
Ons besef van Zijn grootheid verdiept zich tel-
kens en groeit tot de erkenning van het geloof 
dat Hij bij ons blijft alle dagen tot aan de volein-
ding der wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een kerkganger 

Fijne vakantie 
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Parochiekroniek 

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 
Hans Wiezer, 77 jaar -- Jo Linders – Volleberg, 81 jaar -- Herman Staal, 91 jaar -- Leo Peeters, 93 jaar 
-- Bets Peeters - Gommans , 87 jaar -- Marij Lemmens – Oudenhoven, 66 jaar -- Nel Loeffen – Peters, 
85 jaar -- Hans van den Heuvel, 61 jaar -- Riek van den Heuvel - van der Zanden, 91 jaar -- Maria Ver-
meulen – Flinsenberg, 89 jaar -- Fonny Kousemaker-Vermeulen, 72 jaar -- Jan Verstegen, 77 jaar 
 

Huwelijken en Jubilea 
50 jarig priesterjubileum van Piet Cöp  
Luc Wester en Tatjana de Bruijn, Huwelijk 
 

Dopelingen 
Leia van de Poel -- Guus de Jong  -- Abbey Peters -- Feline Bosch -- Nova Korenman -- Noa Janssen -- 
Esmée Hesselmans -- Lynn Geurts -- Daan Strijbosch 
 

PATERSKERK 

 

Overledenen 
Hans Wiezer, Ali Lankveld-Muntinga, 64 jaar -- Henny Hendrix-Maassen, 92 jaar -- Jo Schellekens-
Vermazeren, 88 jaar -- Toon van Gerven, 71 jaar -- Rob Pleysier, 72 jaar -- Maria Mennen, 85 jaar --
Maria Pijls, 91 jaar -- Jeu Hoevenaars, 81 jaar 
 

Huwelijken  
Desi Jans en Luc van den Berg  
 

Dopelingen 
Mayson Relouw -- Kamil Wesseling -- Vince van der Sanden 

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

mailto:petrbnd@zonnet.nl

