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Pasen
Op de derde zondag van de vastentijd schrijf ik
dit voorwoord van Pasen. Na 2 kindertjes te
hebben gedoopt, een pizza en daarna een
huisbezoek zet ik thuis even de tv aan. Ik kijk naar
Throught the Wormhole met bekende acteur en
presentator Morgan Freeman.

dierbaren en de
gemeenschap). Want
anderen hebben mogelijk
gemaakt, dat iemand kan
slagen/ kan werken.

Het lijkt wel of we sociale
rechtvaardigheid opnieuw
weer moeten uitvinden.
Vanuit de geschiedenis zijn
reeds zoveel ontwikkelingen
en visies gebleven. De
Met de modernste wetenschap, statistiek,
christelijke visie lijkt mij nog
sociologische inzichten en menselijke
steeds een hele goede, een
psychologie wordt in dit programma een schets hele nobele. Helaas de
gegeven van onze huidige samenleving. Met de wereld heeft die achterhaald
verschillende moderne visies en antwoorden
verklaard, omdat God niet te
heeft men religie en God niet meer nodig. De
bewijzen, niet te meten en
aflevering van die zondag ging o.a. over armoede wetenschappelijk niet waar
en inkomsten ongelijkheid.
te nemen is. En ‘wetenschap’
Er werd opgemerkt dat economie het mogelijk
is op de stoel van God
heeft gemaakt, dat 85 van de rijkste mensen net geplaatst.
zo veel geld bezitten als 3,5 miljard van de
armste mensen. Hebzucht en machtsmisbruik
Toch ben ik –nog steeds- blij
komt ter sprake.
Christen te zijn. Niet omdat ik mij superieur zou
Nog een opmerking in dit programma : Amerika voelen (helemaal niet) maar ik ben dankbaar – in
redde de financiële bankwereld met 275 miljard de geest en door het doopsel – kind van een
dollar steun en de bankiers die daardoor de
liefdevolle Vader te zijn, om Christus na te volgen
banken vlot wisten te trekken, kregen voor hun
in het offer van Zijn leven, om mij te geven uit
inspanning 20 miljard bonus.
liefde voor de medemens.
Er was geen wetregel die dat kon verbieden.
President Obama kon dus slechts schande
Jezus heeft met Pasen Zijn leven gegeven voor
spreken van deze onethische handeling (uitdelen iedereen.
bonussen in de bankensector). Verder kon hij
Een christen probeert zich te spiegelen aan Jezus’
niets doen.
leven en inzet voor al diegenen, die de blijde
Degenen die de bonus ontvingen, stelden dat ze boodschap eigen willen maken.
niets onwettigs hadden gedaan.
Want Christus die dood was, is verrezen. Alleluja!
Moge iedere kleine vonk van liefde, de duisternis
Als priester herinnerde ik mij het evangelie van
verdrijven van een egoïstische samenleving.
een doordeweekse mis kort daarvoor: een
gelijkenis van Jezus (Lukas 16:19) van een rijke en De liefde overwint de dood, de duisternis. Dat
de arme Lazarus, die beide kwamen te sterven.
kun je niet meten, niet waarnemen.
Lazarus werd gecompenseerd en de rijke moest Maar in je hart weet je, dat doet ertoe!
lijden omdat hij van zijn talenten niets had
gedeeld. Overigens wie veel talenten heeft en
Zalig Pasen!
ermee woekert wordt door Jezus geprezen
(Mattheus 25, 14-28). Het gaat om je innerlijke Pastoor Miedema
houding om het goede te doen (voor jezelf, je
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Vieringen in de Goede Week
Grote Kerk

Paterskerk

Vigilie Palmzondag
19 maart 2016

19.15 uur: H. Mis met palmwijding
(volkszang)

18.00: Gezinsviering
(kinderkoor)

Palmzondag
20 maart 2016

9.15 uur: Palmwijding bij het kruis aan
het kerkpad (bij goed weer)

Maandag in de Goede
Week
21 maart 2016

9.00 uur: Leesmis

Dinsdag in de Goede
Week
22 maart 2016

9.00 uur: Leesmis

Woensdag in de Goede
Week
23 maart 2016

9.00 uur: Leesmis

Witte Donderdag
24 maart 2016

19.15 uur: Gezamenlijke Heilige Mis
met voetwassing en herdenking Laatste
Avondmaal
(Petrus’ Bandenkoor - acolieten
Paterskerk)
Aansluitend: aanbidding van het
Allerheiligste

Goede Vrijdag
25 maart 2016

15.00 uur: Kruisweg en kruisverering
(Petrus’ Bandenkoor).

11.00 uur: Hoogmis met Palmwijding
en Kinderwoorddienst + kinderopvang
(‘t Zonnelied)
9.30 uur: Hoogmis (Gregoriaans Schola) Vanaf 9.30 uur: in pastorie
Palmpasenstokken knutselen
11.00 uur: Gezinsmis
19.00 uur: Gezamenlijke boeteviering

15.00 uur: Kruisweg
19.00 uur: Gezamenlijke herdenking
van het lijden en sterven van Christus
(Kamerkoor Venray)

Stille Zaterdag
26 maart 2016

9.30 uur: Rondbrengen
ziekencommunie

20.00 uur Pontificale Paaswake
(Zangers van Sint Frans)

21.00 uur: Paaswake met zegening van
water en vuur (Petrus’ Bandenkoor)
Eerste Paasdag
27 maart 2016

9.30 uur: Hoogmis (Petrus’ Bandenkoor) 11.00 uur: Hoogmis met
kinderwoorddienst en kinderopvang
(‘t Zonnelied)

Tweede Paasdag
28 maart 2016

9.30 uur: Hoogmis met volkszang

11.00 uur: Hoogmis
(Crescendo)

"Op maandag in de Goede Week, 21 maart a.s., om 19:00 uur is er in de Paterskerk een gezamenlijke
boeteviering voor beide parochies in Venray Centrum en uiteraard voor mensen uit andere parochies. In het
vorige parochieblad vindt u in twee bijdragen achtergrondinformatie over het sacrament van boete en
verzoening".
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In het vorige parochieblad bent u uitvoerig geïnformeerd
over het project dat de vastenactie dit jaar ondersteunt: de
zorgboerderij in Nepal waarbij ook Marjo Jenniskens is
betrokken.
In dit parochieblad vindt u het zakje dat bij deze
vastenactie hoort.
We hopen dat u het royaal zult vullen.
U kunt het zakje in de Grote Kerk of
de Paterskerk inleveren in de bus of
doos die daarvoor klaar staat.
Bedankt voor uw vrijgevigheid.
De MOV-commissie.
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Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer?
Palmpasen

Goede Vrijdag

De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze
zondag wordt de intocht herdacht van Jezus in
Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het
symbool van de overheersende Romeinen), maar
op een ezel, een symbool van nederigheid.
Omdat Jezus door de menigte werd toegejuicht
met palmtakken, heet die dag Palmzondag. Op
die dag worden ook palmtakjes ingewijd (in
weerwil van de naam zijn het meestal
buxustakjes), die door mensen mee naar huis
worden genomen om het huis beschermen tegen
bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het
palmtakje wordt achter een kruisbeeld gestoken.

De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin
herdacht wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam
en aan het kruis stierf.
In de R.-K. Kerk wordt op deze dag geen
Eucharistie gevierd, maar wel de zogenoemde
Kruisweg, een herdenkingsdienst langs de
veertien staties van het lijden en de dood van
Jezus.

Stille Zaterdag

De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de
laatste vastendag (tot 12.00 uur ’s middags). De
dag heet Stille
zaterdag omdat dan de kerkklokken niet geluid
Goede Week
worden. Volgens de volksoverlevering waren de
De week voorafgaande aan Pasen waarin
kerkklokken dan op weg naar Rome om de
herdacht wordt dat Jezus zijn lijden en kruisdood paaseieren te halen.
moest ondergaan. De
Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd Pasen
en heel in het bijzonder een week van inkeer en De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus
bezinning.
Christus vieren. Dat Jezus op de derde dag na zijn
lijden en sterven aan het kruis uit de dood is
opgestaan, is het belangrijkste feit in het
Witte Donderdag
De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij christelijke geloven en dus de hoogste feestdag
herdacht wordt dat Jezus het laatste Avondmaal in de katholieke kerk.
vierde met zijn apostelen (leerlingen) en daarbij Pasen wordt gevierd op de eerste zondag ná de
eerste volle maand in de lente. De eerst mogelijk
de Eucharistie instelde. De naam Witte
donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25
april. De datum fluctueert dus en ligt niet zoals
(de priester draagt een wit kazuifel) en naar de
bijvoorbeeld Kerstmis vast. Omdat de datum van
witte doeken waarmee op deze dag de
Pasen steeds verandert, veranderen ook de data
kruisbeelden in de kerk zijn
van aan Pasen gerelateerde dagen zoals
afgedekt.
Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), Hemelvaart
(op de 40ste dag ná Pasen) en Pinsteren (op de
50ste dag na Pasen
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Paasei
Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het
Vasten. Paus Gregorius de Grote verbood
omstreeks 600 niet alleen om tijdens de
vastentijd vlees, maar ook om eieren te eten.
Eieren, die in gekookte vorm langer te bewaren
zijn, werden zo een begeerlijke lekkernij die op
paaszondag weer genuttigd mocht worden.
Daarnaast was het ei al een
vruchtbaarheidssymbool vanuit de heidense en
Joodse traditie en werd het mede daardoor het
symbool van de Verrijzenis van Jezus.

gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met zijn
Verrijzenis. Sinds de 16de eeuw heeft het gebruik
van de Oschter Haws, de
paashaas, die een mand met
eieren cadeau deed als je
braaf was geweest, zich over
Duitsland en West-Europa
verbreid.

Beloken Pasen

De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’ betekent
zoiets als ‘gesloten’, denk bij voorbeeld aan ‘luik’.
De term refereert aan het feit dat de volgelingen
van Jezus, de apostelen, zich na diens dood en
Paashaas
Naast het paasei is ook de paashaas een symbool verrijzenis afgezonderd hadden, bang voor de
dingen die konden gebeuren. Pas met Pinksteren
van vruchtbaarheid. Dit stoelt op de Saksische
doorbraken zij die angst en begon, nadat de H.
vruchtbaarheidsgodin
Easter of Eostre (denk aan de namen voor Pasen Geest over hen was gekomen, hun prediking van
de Goede Boodschap, het evangelie.
in Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In
christelijke tijden werd de haas ook een symbool
Bron: http://www.vastenactie.nl/inspiratie/
van onschuld (gezegde: ‘mijn naam is haas’),
pasenenvastenhoezithetookalweer
waarmee een verband werd gelegd met de

Wake na de viering van Witte Donderdag
wijzen. Sommigen lezen de bijbel, anderen
bidden de rozenkrans en weer anderen laten
Gods stilte op zich inwerken. De nachtwake
wordt om 7:30 afgesloten. Dan wordt samen met
deken Smeets het ochtendgebed uit het brevier
gebeden. Dit ochtendgebed duurt ongeveer een
half uurtje.
De kerk is hierbij wel gesloten, maar gedurende
deze wake wordt ieder uur ‘de wacht gewisseld’
via de ingang van de sacristie. Dat gebeurt op de
Ook dit jaar wordt, inmiddels voor de derde keer, tijdstippen 21:30-22:30-23:30-00:30-01:30de nachtwake na de viering van Witte
02:30-03:30-04:30-06:30-07:30.
Donderdag gehouden. Nadat Jezus met zijn
apostelen het Laatste Avondmaal gehouden
Mocht u ook zin hebben om een uurtje te waken,
heeft trekt Hij zich terug in de Hof van Olijven.
dan kunt u gerust komen. Hierbij kunt u zelf
Daar vraagt Hij of ze samen met Hem willen
rekening houden met eigen voorkeuren: liever ’s
waken en bidden.
avonds, midden in de nacht of ’s morgens vroeg.
In navolging van deze oproep wordt sinds enkele Hierbij is het fijn als u zich even opgeeft per mail
jaren na de viering in de Petrus Bandenkerk de
bij Arthur Gerritzen (apam.gerritzen@gmail.com)
hele nacht gewaakt. Na de viering worden de
of even belt (06-46656753). Zo krijgen we een
hosties van het tabernakel uit het hoofdaltaar
inschatting of we op ieder moment met
naar het zijaltaar gebracht. Vervolgens wordt er voldoende mensen zijn. Maar ook als u op het
in tijdvakken van een uur van 20:30 ’s avonds tot laatste moment besluit om toch nog te komen
7:30 ’s morgens gewaakt door vele parochianen bent u van harte welkom.
uit onder meer de Paterskerk en de Petrus
Bandenkerk. Dit waken gebeurt op verschillende Arthur Gerritzen
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Hoe is het nu eigenlijk met ….
In ons dekenaat hebben vele verschillende
kapelaans, priesters en andere clerici gewerkt.
Daarvan zijn er ondertussen enkele met emiraat
gegaan dan wel vertrokken naar een ander
dekenaat. Het leek ons als redactie van Samen
Kerk een mooi idee om een serie portretten te
maken van deze ‘oud-Venraynaren’. In deze
editie doe ik verslag van het bezoek aan pastoor
Carl Müller, voormalig pastoor van Leunen,
Veulen en Heide.
Het was woensdagavond 24 maart, toen ik in de
auto stapte en mijn navigatiesysteem instelde op
Kloosterstraat 5 in Velden. Na een aangename rit
via de snelweg reed ik na ongeveer 20 minuten
de Kloosterstraat in.
De pastorie ligt op zo’n 150 meter loopafstand
van pastoor Müllers kerk in Velden: de Sint
Andreaskerk.
Toen ik voor de deur stond ging ik op zoek naar
de deurbel, maar tot mijn ergernis was die
nergens te bekennen. Tot het moment dat ik
rechtsboven me een trekbel zag. Ik trok eraan en
hoorde het schellen van de bel door de gang van
de pastorie klinken. Een tochtgordijn werd
opzijgeschoven en vervolgens werd de deur
geopend door een lachende pastoor Müller.
‘Kerel, kom binnen!’
Het is een warm onthaal dat meteen de toon
zette voor de avond: een ontmoeting van twee
oude bekenden.

Nadat ik mijn jas over een stoel in de
vergaderruimte gehangen had, gaf hij een
rondleiding door de pastorie. De pastorie is
groot, dat bleek uit de vele ruime vertrekken die
er waren. We begonnen in de keuken, die er al
een poosje stond maar nog prima functioneerde.
Van daaruit liepen we naar de dubbele garage.
Met een lach op zijn gezicht vertelt pastoor
Müller over de garagepoort. Dankzij zijn handige
kerkmeester kan deze nu elektrisch open. Van
daaruit door naar de bovenverdieping, waar hij
mij onder meer de gerenoveerde badkamer
toonde. De spotjes werden gedoofd en we
vervolgden de rondgang. De slaapkamer bleef
natuurlijk privé, dus liepen we verder de
woonkamer die hij aan de voorkant van de
pastorie van de eerste verdieping smaakvol
ingericht had. En smaakvol hoeft niet duur te zijn.
‘Ga eens lekker in die stoel zitten’, zo klonk het
toen hij me vertelde over de vier Italiaanse
designstoelen die hij via Marktplaats voor een
leuk prijsje had weten te bemachtigen. De tour
naderde zijn einde en via de gang met prachtige
authentieke tegelvloer kwamen we weer uit in de
vergaderruimte op de benedenverdieping.
Ondanks de vastentijd werd ik verwend met een
Bossche bol bij mijn kop thee. ‘Hoe is het met
je?’, vroeg pastoor Müller. Ik vertelde hem over
mijn parochiewerk, mijn werk en mijn studie. Ik
vertelde hem over het redactiewerk van Samen
Kerk en dat we op het idee gekomen waren om
een serie te maken over oud-priesters die in het
Venrayse gewerkt hadden. Vele namen
passeerden de revue; namen die ik wel en niet
kende. ‘Voorlopig kunnen we dus nog wel even
vooruit.’, dacht ik bij mezelf. ‘Heb je vragen
voorbereid?’, vroeg pastoor Müller. De laatste
keer dat hij met mij een gesprek had voor Samen
Kerk was vlak voor zijn vertrek. Ik had toen een
dubbelinterview gedaan met zijn opvolger
pastoor Miedema. Deze keer heb ik ervoor
gekozen om het gewoon op zijn beloop te laten
gaan. ‘Ik maak er wel een mooi verhaal van’, zei
ik.
‘Volgens mij gaat het goed met hem’, zo vertelde
pastoor Müller toen hij verwees naar zijn
opvolger. De beide pastoors hebben nog af en
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toe contact, zo vertelde hij. Toen hij het had over
zijn werk in het dekenaat Venlo gaf hij aan dat
het fijn werken is in het team van deken Spee.
Voor mij bekende namen als diaken Guido van
Dierendonck en diaken Arjan Langen bleken deel
uit te maken van het team. Het enige dat pastoor
Müller jammer vond was dat het priesterteam
overleg had op zijn vrije dag. ‘Daar ben ik dus niet
echt bij.’ Maar toch hij heeft zijn draai wel
gevonden in de drie parochies Arcen-VeldenLomm.
Pastoor Müller is een fervent hobby-fotograaf, zo
weet ik en belangstellend vroeg ik hoe het met
zijn hobby is.
Hij stelde voor naar de werkkamer te gaan, die
zich naast vergaderruimte bevond. Daar stond
een computer met groot scherm op een groot
bureau. Hij nam plaats en logde in op zijn Flickraccount onder de naam ‘fan of fuji’. Hij liet
prachtige foto’s zien die hij in de laatste tijd
gemaakt had. Met verwondering luisterde ik naar
de gepassioneerdheid waarmee hij vertelde over
zijn hobby. Je zou niet verwachten dat een
priester en voormalig sociaal werker zo grafisch
ingesteld zou zijn, maar met grote deskundigheid
vertelde hij mij over compositie, lijnenspel en
lichteffecten over zijn foto’s en andermans foto’s,
zoals die van zijn voorbeeld: Kevin Mullins,
beroepsfotograaf. ‘Die man maakt prachtige
foto’s! Mensen betalen duizenden euro’s voor een
reportage.’ Geen wonder dat ik hem dan ook niet
gevonden kreeg op Flickr. Daarvoor moest ik hem
toch even op Google zoeken. (Nieuwsgierig
geworden naar de foto’s van pastoor Müller?
Google dan op ‘fan of fuji’ of kijk bij Flickr.com bij
‘fan of fuji’.)

“Time flies when you’re having fun”. En zo is dat
ook op deze winterse avond in Velden. De klok
ging richting half elf. Het was tijd om af te
ronden. ‘Morgen is weer een werkdag.’, dacht ik
bij mezelf. En voor pastoor Müller zal het niet
anders zijn. Aan de deur met de trekbel en het
tochtgordijn namen we afscheid van elkaar. ‘Tot
ziens, kerel!’, zo klonk het vlak voordat de deur in
het slot viel. Op weg naar mijn auto nam ik nog
even een foto van deze mooie sfeervolle pastorie,
waarna ik vervolgens weer koers zette richting
Venray.
Arthur Gerritzen

"Op maandag in de Goede Week, 21 maart a.s., om 19:00 uur is er in de
Paterskerk een gezamenlijke boeteviering voor beide parochies in Venray –
Centrum en uiteraard voor mensen uit andere parochies.
In het vorige parochieblad vindt u in twee bijdragen achtergrondinformatie
over het sacrament van boete en verzoening".
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Boekrecensie 'De naam van God is genade’
Het jubeljaar van
barmhartigheid is al geruime
tijd bezig en onlangs is
daarom in meerdere talen
het boek van paus Franciscus
'De naam van God is genade'
uitgebracht. Voor mijn
verjaardag had ik een
boekenbon gekregen en dit
boek stond op mijn
verlanglijstje. Een mooie
gelegenheid om het boek te kopen. In drie dagen
heb ik dit luchtig geschreven boek gelezen.
Eigenlijk is het een uitwerking van een gesprek
van de paus met Andrea Tornielli, die ook een
biografie van de paus heeft geschreven met de
titel Francesco Insieme.

Het was de enige manier om in dat dorp bij te
verdienen, zo vertelde ze met schaamte in een
gesprek. De paus laat merken dat de valkuil groot
is om meteen deze vrouw met verwijten
tegemoet te treden, maar hij roept ons op om
barmhartig te zijn. Jezus veroordeelde de
overspelige vrouw ook niet. Een ander voorbeeld
uit het boek raakte mij en onze paus zet de
dingen daarmee weer op scherp. Dat doet hij
goed vind ik, het stemt tot nadenken. Hij vertelt
over een keurige parochiaan, die wekelijks naar
de kerk komt en regelmatig wat vrijwilligerswerk
doet voor de kerk. Hij blijkt echter zijn personeel
te misbruiken, omdat hij vindt dat dit
tweederangs mensen zijn. De buitenkant lijkt op
een wit gepleisterd graf, maar aan de binnenkant
rammelt het. De boodschap van paus Franciscus is
hierin duidelijk: het is niet aan ons om te
In dit boek geeft de paus inzicht in zijn visie op
oordelen. Onze paus roept ons op om Gods
God en de hoofdgedachte is dat God barmhartig barmhartigheid te kopiëren. Enkel op die manier
is. Hij wordt in zijn visie op God sterk gedreven
zijn we in staat om onze vijanden lief te hebben
door de parabel van de overspelige vrouw uit het en over onze tekorten heen te komen.
Johannes-evangelie. Jezus vernedert de
Boeiend vond ik ook de uitleg die de paus geeft
overspelige vrouw niet, integendeel! Volgens de over het verschil tussen zonde en verdorvenheid.
wetgeleerden moest ze gestenigd worden, maar Het paasfeest nadert met rasse schreden en
vooraf legt men het dilemma aan Jezus voor.
daarbij gedenken wij Gods diepste daad van
Iedereen druipt af nadat Jezus aangeeft dat
barmhartigheid: Hij geeft zijn Zoon, die vrij van
degene die vrij van zonden is de eerste steen mag zonden is, als losprijs voor onze gebrokenheid.
gooien. Hierna zegt Jezus de vrouw dat ze moet Dit doet Hij door Hem te offeren aan het
gaan en voortaan niet meer moet zondigen. De
kruis. God kan niet anders dan barmhartig zijn,
barmhartigheid van Jezus uit zich niet in een
omdat Hij anders zichzelf verloochent.
vermaning, maar met een liefkozing.
In een heel persoonlijke en toegankelijke stijl
Het boek van paus Franciscus 'De naam van God
neemt paus Franciscus ons mee op reis door zijn is genade' heb ik met plezier gelezen. Het heeft
gedachtengoed. Wat mij daarbij raakte was dat mij de paus beter doen begrijpen en geeft me
hij vanuit zijn gezegende leeftijd van bijna 80
inzicht in wat hij van mij als parochiaan verwacht
jaar meer pausen heeft meegemaakt dan ik.
in dit jaar van barmhartigheid. Hij roept ons op
Velen daarvan zijn inspirerende voorbeelden
om er voor de gebrokenen te zijn. Niet om over
geweest voor hem, zoals Paulus VI en Johannes
hen te oordelen, maar door naar hen om te zien.
Paulus I. Maar hij vertelt ook over zijn tijd als
De Kerk moet hierbij meer vanuit de kerk, als
priester en bisschop in Argentinië. Zo laat hij zien gebouw en als instelling, naar buiten treden. Paus
hoe Gods barmhartigheid vorm krijgt in de
Franciscus gebruikt hierbij het mooie beeld van
ontmoetingen met zijn parochianen. Hij vertelt
de kerk als veldhospitaal. Een plek waar je zonder
heel persoonlijk over de manier waarop hij
voorwaarden omhelst wordt om je eerste stappen
barmhartigheid heeft kunnen tonen in
naar genezing te zetten. Ik bid dat God ons
schrijnende gevallen, zoals bij de moeder van een genadig mag zijn, opdat wij hieraan mogen
gezin. De vader was verdwenen en om het hoofd voldoen en dat Hij onze kerk in Venray zal leiden
boven water te houden verdiende zij als
in het gaan van de juiste wegen. Amen.
onderwijzeres wat bij. Maar als daar geen werk
in was, was ze werkzaam in de prostitutie.
Arthur Gerritzen
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Hoi kinderen,
Weten jullie welk groot feest we binnenkort vieren?
Eeehhmm ……… iets met geverfde eieren en lekker ontbijten
samen, iets wat te maken heeft met die heerlijke chocolade
eitjes, maar ja, hoe heet dat feest nou ook al weer?
PASEN!!!!!!
En eigenlijk vieren we dan natuurlijk dat Jezus voor ons aan
het kruis is gestorven, maar met Pasen weer op is gestaan
uit de dood. Poeh…… Hij was dus dood en is weer levend
geworden????? Dat is een groot wonder hè?
Dáárom is Pasen in de Katholieke Kerk ook zo’n groot feest!
Een Zalige Pasen gewenst!!!!!
(met hopelijk ook een paar van die heerlijke eitjes, jammie!)
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Een leuk paasliedje om samen met de kinderen te zingen:
via YouTube: “Wij zullen gaan” (opwekking kids 106)
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Welke bijzondere dagen komen er aan?:
Palmzondag:
De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag. Het is het begin van de
Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald
in Jerusalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen Hosanna. Het
is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord als
een zware misdadiger!
Witte donderdag:
Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn vrienden. We noemen dit
het laatste avondmaal. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en
ronddeelde: Dit is Mijn lichaam en het wordt voor iedereen gegeven. En
bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is Mijn bloed dat voor iedereen
wordt vergoten. Zijn vrienden snapte er toen niet veel van. Pas later, toen
Hij dood was, begrepen ze wat Jezus bedoelde. En in de Kerk vieren we nu
zelfs nog elke zondag (en ook doordeweeks) de H. Mis. En daarin geeft
Jezus zichzelf aan ons in de Eucharistie oftewel de H. Communie.
Goede vrijdag:
Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is
doodgegaan. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal
dat pijn hebben gedaan! Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag
worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging!
Goede vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN
heeft. Dit deed Hij omdat Hij de dingen die we fout doen, aan het kruis
heeft gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan
vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander
verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt, kan God je vergeven en jij kunt
dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.
Paaszaterdag:
Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een
uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg en
het altaar is nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen of
mooie kleden in het kerkgebouw.
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Als jullie tips/leuke ideeën/grappige uitspraken etc. hebben,
email ze dan naar samenkerkkinderboekje@hotmail.com
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Bedevaartkantoor heet voortaan “Huis
voor de pelgrim”
Zieken (NLZ) vanuit het kantoor in Maastricht
georganiseerd. Daarnaast zijn ook de Stichting
Militaire Lourdesbedevaart, de Stichting Caritas
Banneux Bisdom Roermond, het Legioen van
Maria en het Tijdschrift Lourdes al jaren ‘vaste
klant’ van het bedevaartkantoor.

Huis voor de Pelgrim! Daar is ie dan. De nieuwe
naam voor het kantoor van de Organisatie
Limburgse Bedevaarten. Aan de vooravond van
het 95-jarig jubileum komt er een belangrijke
wijziging in de presentatie van het
bedevaartkantoor in Maastricht.
De bedevaartorganisatie verzorgt al bijna een
eeuw lang bedevaartreizen naar Lourdes. Elk jaar
nemen enkele duizenden mensen uit heel
Nederland hieraan deel. Mede dankzij de inzet
van honderden vrijwilligers zijn deze reizen ook
geschikt voor zieke en mindervalide pelgrims.
Naast Lourdes biedt de organisatie ook
bedevaarten en cultuurreizen aan naar andere
bekende en minder bekende plekken van
christelijke spiritualiteit.
Vlak voor het begin van het jubileumjaar, dat in
2016 wordt gevierd, lanceert de Organisatie
Limburgse Bedevaarten een nieuwe
toekomstvisie. De organisatie signaleert een
groeiende groep mensen die op zoek is naar
verdieping. Met spiritualiteitsreizen naar een
divers aanbod van bezinningsplekken denkt het
bedevaartkantoor een interessant aanbod te
doen.

Naast “kant en klare” bedevaarten biedt het Huis
voor de Pelgrim ook de mogelijkheid om reizen
op maat te organiseren. Dat betekent dat een
parochie of enkele groepen binnen een parochie
contact kunnen opnemen met het Huis om samen
met deskundigen van het Huis reizen samen te
stellen die speciaal voor die parochie of groepen
binnen de parochie bedoeld zijn.
In overleg met het Huis kunt u zelf bepalen waar
u naar toe wilt, wat u daar wilt zien en welke
kerkelijke activiteiten u in de reis wilt opnemen.

Parochie, koor, vereniging of KBO?
Onze reizen brengen je verder, reizen
aangepast aan uw wensen……..
Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
Telefoon:

: 043 - 3215715

Email:

info@huisvoordepelgrim.nl

Website:

http://www.huisvoordepelgrim.nl

Zo staat naast de traditionele bedevaarten naar
Lourdes ook een tocht langs oude Europese
abdijen op de planning. Verder worden onder
meer een bezoek aan Rome en rondreizen langs
bijzondere bezinningsplekken in Zuid-Italië en
Polen aangeboden.
Het kantoor van de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten verricht de laatste jaren
steeds meer werkzaamheden voor andere
stichtingen. Zo worden al sinds 1997 de reizen
van de Nederlandse Lourdesbedevaart voor

| 15

Kamerkoor Venray en de Goede Vrijdag
leidt zij solisten op piano/orgel.
Zij is ook werkzaam als stempedagoge volgens de
“Lichtenbergmethode”.
Hoewel de passiemuziek als gegoten zit bij het Kamerkoor, zingt het
niet alleen religieus werk. Modern
werk van Nederlandse componisten als Diepenbrock en Roelstraete horen eveneens tot het repertoire.

Ook in 2016 vindt op Goede Vrijdag 's avonds
een viering met kruisverering plaats die al meer
dan 15 jaar muzikaal wordt opgeluisterd door
Kamerkoor Venray.
Na de Kruisweg in de Grote Kerk ’s middags is
deze viering in onze parochies een van de hoogtepunten in de Goede Week. In de kerken is de
godslamp gedoofd omdat het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig is. Het altaar is op
deze dag volledig kaal: het kruis, de kandelaren
en het altaardwaal zijn verwijderd.
In deze unieke sfeer van soberheid en eenvoud
wordt het lijden en sterven van Jezus Christus
herdacht via het evangelie van Johannes. De bijdrage die Kamerkoor Venray aan deze dienst levert, is van groot belang voor de beleving van deze avond. De werken die het koor voor deze
dienst bijeen zoekt, zijn elk jaar weer heel bijzonder. Zo heeft jaren het beroemde Miserere van
Allegri op het programma gestaan. Het Ave
Verum van Byrd en het Grablied van Hugo Wolf
en werken van Palestrina en Deprez passen uitstekend bij de passie. Voor dit jaar heeft het koor
ook nog werken van Henry Purcell en Franz Liszt
op het programma
Het koor, bestaande uit een achttal zangers en
zangeressen, staat al sinds 1994 onder de bezielende leiding van dirigente Marca Kusters. Marca
studeerde onder meer Koordirectie, Orkestdirectie en Docerend Musicus aan het Conservatorium
te Maastricht. Ze heeft 36 jaar ervaring als dirigente van diverse koren en geeft o.a. directielessen en stemvormingscursussen. Regelmatig bege-
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Het koor besteedt veel aandacht
aan de koorklank, maar ook aan de
afzonderlijke stemmen.
Dit wordt gedaan vanuit de denkbeelden van de
Lichtenberger methode, waarbij het uitgangspunt is dat je niet alleen je stem nodig hebt om
muziek te maken, maar je hele lijf.
Heb je zin om eens mee te doen? Wil je kijken of
ons koor iets voor je is? Kom dan naar een repetitie en/of draai een tijdje mee als aspirant-lid.
Voor aspirant-leden die dat willen bieden wij extra begeleiding. De begeleiding bestaat uit het
instuderen van het repertoire en stem- en klankvorming. Wij repeteren op maandagavond vanaf
20.15 uur op het adres Langeweg 92 te Venray.
Voor wie het koor na Goede Vrijdag nog eens wil
horen: op zondag 1 mei a.s. om 15.00 uur voert
Kamerkoor Venray, samen met gemengd koor Fra
Mille Amanti uit Eindhoven, het Requiem van Gabriel Faure uit. De orgelbegeleiding bij die uitvoering is in handen van de bekende organist
Jean Pierre Steijvers.
Contactgegevens Kamerkoor Venray:
Telefoon:
0478-583953
Email:
kamerkoorvenray@gmail.com
Website:
kamerkoorvenray.weebly.com

Edwin Houtakkers: Schoolcatecheet
Communie en Vormsel op zich nam, op basis van
een methode die aansloot bij de geloofsvisie van
de besturen.
De huidige catechist heet Edwin Houtakkers.
Twee dagen in de week is hij werkzaam in Venray
en twee dagen in de week in Blerick.
Op maandag en dinsdag geeft hij les op alle
basisscholen in Venray – Centrum, waar kinderen
op beide sacramenten worden voorbereid. Op
sommige scholen vindt die voorbereiding plaats
in de groepen 4 en 8, tijdens de catechese-les.
Dat houdt in dat ook de leerlingen die niet
deelnemen aan Communie en Vormsel meedoen
aan de voorbereiding. Het zijn tenslotte
katholieke scholen.
Op de Hommel en op de Montessorischool is de
voorbereiding in het schoolgebouw maar buiten
schooltijd.
Volgens Edwin is de keuze van ouders voor het
Vormsel van hun kind iets bewuster dan hun
keuze voor de Eerste Communie. Bij de keuze
voor de Communie gaan sommige ouders meer
mee met de rest van de groep. De betekenis van
Tot zo’n 30 jaar geleden deden op alle katholieke het Vormsel is voor sommige ouders wat minder
scholen alle leerlingen in groep 4 hun Eerste
duidelijk dan de betekenis van de Communie.
Communie en ontvingen alle leerlingen in groep Bij de voorbereiding op het Vormsel in groep 8
8 het Vormsel. De voorbereiding op beide
zijn de kinderen vier jaar ouders dan bij hun
sacramenten gebeurde in de eigen klas tijdens de Eerste Communie. Daardoor kunnen tijdens de
catecheseles van de eigen leerkracht. Als een
Vormsellessen meer onderwerpen expliciet en
soort finishing touch kwam vlak voor de grote
met meer diepgang aan de orde komen. De
feestdag de pastoor enkele keren op bezoek in
lessen zijn een wisselwerking tussen de methode,
de klas.
het project en de inbreng van de kinderen.
De liedjes die tijdens de viering werden
Daardoor komt het vaak voor dat de inhoud van
gezongen, werden op school ingestudeerd en
de oorspronkelijke les ingrijpend verandert door
één van de groepsleerkrachten nam in de kerk de opmerkingen of vragen van de kinderen. En ook
muzikale leiding voor zijn rekening.
die vragen en opmerkingen gaan in groep 8
dieper in op het onderwerp. Het project noemt
De aantallen leerlingen die werden aangemeld
Edwin de snelweg naar het Vormsel. Kinderen
voor de voorbereiding op beide sacramenten
willen ook graag zijwegen inslaan om vervolgens
daalden gedurende de laatste 30 jaren. Steeds
met meer inzicht weer terug te komen op de
minder leerlingen deden mee en de afstand
snelweg.
tussen school en parochie groeide. De
verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en
Bij de voorbereiding op het Vormsel komen
de organisatie verschoof geleidelijk van de
onder meer aan de orde:
scholen naar de parochies. Zo’n 15 jaar geleden de sacramenten, bidden, oude gebeden en eigen
richtten de toen nog afzonderlijke kerkbesturen gebeden, de tien geboden, de “buitenkant van
van Venray – Centrum de stichting Catechese op. het Vormsel”: de handoplegging en de zalving,
Deze stichting benoemde een catechist, die
de geloofsbelijdenis en het kerkelijk jaar.
namens de kerkbesturen de voorbereiding op
De kinderen sturen een email aan God. Dat kan
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individueel tussen Geadresseerde en afzender.
Vaak ook vinden kinderen het boeiend om te
horen wat andere kinderen aan God voorleggen.
Het Onze Vader en het Wees Gegroet worden
aangeleerd bij de voorbereiding op de
Communie. Vier jaar later zijn veel woorden uit
beide gebeden weg gegleden, in onbruik
geraakt, toe aan herhaling.
In zijn lessen benadrukt Edwin dat iedere vraag
van de kinderen hem boeit, dat hij iedere vraag
interessant vindt, er zijn geen gekke vragen.
Omdat kinderen niet gewend zijn om te praten
over onderwerpen op het vlak van geloven, zijn
ze vaak bang om dingen verkeerd te benoemen
en bang voor de reacties van anderen.
Bij de voorbereiding op de Communie valt
telkens weer op dat de kinderen Bijbelverhalen
prachtig vinden. Veel mooier dan de verwerking
in de klappers. Die klappers krijgen ze als
huiswerk mee naar huis. Niet omdat de
opdrachten per sé af moeten. Maar vooral om
ook de ouders en andere kinderen in het gezin bij
de voorbereiding te betrekken.
Edwin Houtakkers heeft vier jaar op Rolduc, het
grootseminarie van het bisdom, gestudeerd.

Hij heeft een vierjarige deeltijd-HBO-opleiding
tot pedagoog afgerond en is nu bezig met een
verkorte, tweejarige PABO-opleiding: 2
lesavonden en 1 dag stage iedere week.
Een fulltime baan dus, al met al.
Hij praat heel enthousiast over zijn baan als
catechist, als leraar. De begeleiding van
leerlingen in de hoogste groepen van het
basisonderwijs spreekt hem het meest aan.
Zeer binnenkort verwachten Edwin en zijn vrouw
hun eerste kindje. Zijn mobiel is helemaal
geladen en altijd binnen handbereik.

Ger Claessens.

Vergadering van de Diocesane Pastorale
Raad
Bisdom Roermond d.d. 29 februari 2016

De beweging begon in de krottenwijken van
Madrid met als doel het geloof naar zoveel
Op de agenda stonden 2 onderwerpen:
mogelijk mensen te brengen, met name naar de

Een toelichting op het neocatechumenaat armen. Na afloop van het tweede Vaticaanse
Concilie heeft Paus Paulus VI de organisatie
door pastoor Varela
gevraagd om niet alleen in Madrid werkzaam te

Kennismaking met de nieuwe rector van
zijn maar op meerdere plaatsen
Rolduc, dr. L. Hendriks
gemeenschappen te stichten.
1. Een toelichting op het neocatechumenaat door Paus Benedictus XVl heeft als professor Joseph
Ratzinger verkondigd dat de veranderingen in de
pastoor Varela
huidige katholieke kerk in draagwijdte en
Het Neocatechumenaat, in de volksmond ook
wel De Weg genoemd, is een organisatie binnen consequenties te vergelijken zijn met het tijdperk
van de Franse Revolutie. De grote, machtige
de Rooms-katholieke Kerk die gewijd is aan de
instelling zou volgens hem veranderen in een
christelijke vorming van volwassenen.
kleinere kerk van minderheden. In die opvatting
Een catechumeen of doopleerling is binnen het
christendom iemand die zich voorbereidt op zijn passen de neocatechumenale gemeenschappen
van 20 tot 50 mensen die hun basis hebben in
doopsel (en/of vormsel). Je kunt er het woord
bestaande parochies.
catechese in herkennen, het opvoeden tot
Binnen die gemeenschappen is het voor ouders
geloof.
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makkelijker om hun geloof door te geven aan hun
kinderen omdat ook andere ouders binnen die
gemeenschap hun kinderen gelovig opvoeden.
Ze vormen geen uitzondering meer maar zijn de
norm. Doel is als groep te groeien in geloof.
Deze groepen vormen een goede basis voor
roepingen tot het priesterschap. Paus Johannes
Paulus ll heeft de gemeenschap dan ook verzocht
eigen seminaries te stichten. Het eerste
seminarie is gesticht in Rome. Nu zijn er over de
hele wereld meer dan 100 seminaries.
De priesters die hier worden opgeleid worden
ingezet voor de evangelisatie over de hele
wereld. Door loting wordt bepaald naar welk land
ze worden uitgezonden.
Als ze daar eenmaal zijn, blijven ze hun hele leven
beschikbaar voor het bisdom waarin ze werkzaam
zijn.
Pastoor Varela is afkomstig uit Colombia en is
werkzaam in een parochie in Roermond-Oost. Hij
spreekt vloeiend Nederlands. Meteen na zijn
toelichting in deze vergadering gaat hij met een
lid van het kerkbestuur naar Deventer om daar de
moeder van het kerkbestuurslid de laatste
sacramenten toe te dienen.
Binnen onze kerk zijn al meerder kleinere
groepen actief, zoals bijv. de Maria
Materkringen, biddende vaders en moeders. De
neocatechumenale groepen kun je vergelijken
met kloosterorden zoals de Franciscanen of de
Dominicanen. Ze leven alleen niet in kloosters
maar in parochies.
Het seminarie van de gemeenschap heet
Redemptoris Mater en is gevestigd in Cadier en
Keer. De studenten volgen overdag colleges in
Rolduc en gaan na afloop daarvan naar Cadier en
Keer.
Twee studenten vormen samen een duo voor één
jaar. Daarna worden ze ingedeeld in nieuwe
tweetallen. De achtergrond van deze werkwijze is
dat ze rekening leren houden met de
eigenschappen, goed en minder goed, van elkaar.
Dat ze zich aan elkaar polijsten, groeien in
acceptatie van de ander.
Minstens drie keer per week zijn er
gemeenschappelijke vieringen waar ook de
seminaristen naar toe gaan.
Binnen het seminarie is een groot aantal
vrijwilligers actief, allen afkomstig uit
gemeenschappen overal ter wereld. Met taken
als de was doen, koken, de tuin en het gebouw
onderhouden. Ook deze mensen zijn vele

jarenlang aan het seminarie verbonden.
Binnen de Neocatechumene gemeenschap blijft
de liefde voor de armen centraal staan, ook voor
de armen in geloof.
Volgens pastoor Varela hoeft het leven in deze
kleine gemeenschappen niet strijdig te zijn met
de universaliteit van onze kerk, evenmin als het
leven in kloosterorden daar ooit strijdig mee was.

2. Kennismaking met de nieuwe rector van
Rolduc, dr. L. Hendriks
Rector Hendriks is 38 jaar. Eerder was hij korte
tijd werkzaam in het pastoraat. Daarna studeerde
hij in Rome moraaltheologie. Hij was al werkzaam
op Rolduc, als docent en vice-rector.
Er zijn meerdere parallellen tussen Redemptoris
Mater en Rolduc. Ook op Rolduc ben je bijna
nooit alleen. Er is altijd een ander. Ook hier is dat
een vorm van polijsten: leren om te gaan, ook
met de irritaties die kamer-en studiegenoten
zeker opwekken.
De studenten krijgen ieder jaar een andere
kamergenoot. Dit gezamenlijk optrekken wordt
ook wel “maxima penitentia”, de zwaarste
penitentie genoemd. Het is een penitentie die
vormt en verrijkt.
Rolduc telt op dit moment 33 priesterstudenten,
11 uit het neocatechumenaat, 3 uit Limburg en
de anderen uit India en Sri Lanka.
De studenten uit de laatste twee landen
verplichten zich om na hun priesterwijding in het
bisdom Roermond werkzaam te blijven.
In beide landen zijn er veel meer roepingen dan
plaatsen op de seminaries. Zij hebben de
roepingen en wij hebben de plaats en de
middelen om deze studenten op te leiden.
Probleem is wel dat de studenten afkomstig zijn
uit bloeiende kerkgemeenschappen en bij ons
terecht komen in parochies waar ze heel hard
moeten weken om minder dan 10% van de
maatschappij te bereiken. De cultuurschok is
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vaak groter dan het taalprobleem.
Het feit dat de studenten uit India en Sri Lanka na
10 jaar weer terug kunnen gaan naar hun diocees
van herkomst vormt uiteraard een ander
toekomstbeeld dan dat van de
neocatechumenen, die hun leven lang
beschikbaar blijven voor ons bisdom.

Tenslotte is er de Academie Rolduc: een reeks
lezingen van het Theologisch Instituut over een
breed scala aan religieuze, politieke,
maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De
lezingen van zijn voor iedereen toegankelijk.
Belangstellenden kunnen per avond inschrijven.
Ger Claessens

In de loop van de jaren is het studieprogramma
niet wezenlijk veranderd.
Een belangrijk onderdeel vormt de persoonlijke
vorming: de confrontatie met jezelf en met de
anderen.
Naast het seminarie kent Rolduc een Theologisch
Instituut, een parttime opleiding voor mensen die
niet diaken willen worden maar zich wel willen
verdiepen in de theologie en de filosofie. Het
gaat om 20 weekenden per jaar van vrijdag tot
zaterdagmiddag.

Overweging bij de zondag

Zondag 28 februari 2016.
Derde zondag van de veertigdagentijd

eerste lezing: Ex.3,1‑8a.13‑15
tweede lezing: 1 Kor.10,1‑6.10‑12
evangelie: Lc.13,1‑9
In de eerste lezing horen we een van de
belangrijkste verhalen uit het Oude Testament.
God laat zien wie Hij is. Hij openbaart hier Zijn
Wezen. En in die openbaring kunnen we drie
belangrijke elementen onderscheiden.
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Allereerst: Ik ben de
god van uw vader, de
God van Abraham, de
God van Izaäk en de
God van Jacob. Onze
God is een God van
mensen en een God
van de geschiedenis
van mensen. Van
geslacht op geslacht is
Hij bij hen. Hij leidt hen
persoonlijk en door die
keten van mensen
schrijft Hij Zijn
heilsgeschiedenis. Wij
leren God kennen in
hoe Hij geschiedenis schrijft met mensen. Uit de
verbonden van Abraham, Izaäk en Jacob leren wij
wie God is. Hij wordt nu de God van Mozes en
schrijft Zijn geschiedenis verder. Hij wordt de
God van de profeten, die zich verzetten tegen
onrecht en afgoderij; de God van de
Makkabeeën, die zich met hand en tand
verzetten tegen de aanpassing van het volk aan
de nieuwe Griekse mode. Bovenal is Hij op het
hoogtepunt van de geschiedenis de Vader van
Jezus Christus, de mens geworden Zoon van God.

Op de tweede plaats zegt God hier: "Ik heb de
ellende van mijn volk gezien; ik ken zijn lijden. Ik
daal af om mijn volk te bevrijden, om het weg te
leiden uit dit land naar een land van melk en
honing." God is een God, die zich het lijden van
de mensen aantrekt. Hij is een medelijdende en
bovenal bevrijdende God. De bevrijding uit
Egypte is daarbij het grote model: God heeft
medelijden met het onderdrukte slavenvolk en
bevrijdt het en brengt het naar het beloofde
land.

van de vaderen is. Hij was er immers altijd, voor
alle mensen bereikbaar, open naar hen toe. Hij
zonder begin en einde, Die is. Maar in het
Hebreeuws klinkt in de naam "Ik ben die is" ook
mee: Ik ben die erbij is. Ik ben die helpend en
bevrijdend aanwezig is. En zo is de naam 'Jahweh'
een naam die dicht komt bij "Emmanuel": Godmet-ons, een naam die op zo onvoorstelbare
wijze werkelijkheid geworden is in de
menswording.

Op de derde plaats openbaart God Zijn Naam en
vat in die Naam Zijn Wezen samen: Ik ben die is. Uit: Bezinning op het Woord, inleiding in de
liturgie van iedere dag, februari 2016
En in die Naam ligt uitgedrukt, dat Hij de God

Crazy Man
Column III 2016
In het evangelie komen we een man tegen
die door de evangelist “crazy” genoemd wordt
en die roept: “Jezus van Nazareth,
wat hebben we met u te maken!”
Volgens een studie van het Sociaalplanbureau
is dat niet langer de opvatting van een eenling,
maar nu van de helft van de Nederlandse
bevolking,
Natuurlijk zijn die mensen niet gek of dom.
Het zijn vaak lieve mensen uit onze eigen
omgeving,
niet zelden onze kinderen of kleinkinderen,
onze vrienden en kennissen.

Nee, we moeten ons
afvragen
wat de huidige generatie
gelovigen en hun leiders
ontbreekt, zodat het
beeld van Jezus
althans in onze streken, is
verduisterd.
De eerste generatie leerlingen
was zo intens met Jezus verbonden
dat Paulus kon zeggen:
“Ik leef niet meer, maar Jezus leeft in mij!”
Volgen wij Jezus zo radicaal
in Zijn verbondenheid met de Vader in de hemel,
in Zijn barmhartigheid en zorg voor iedere mens?

Velen zullen niet zozeer
Jezus toeroepen als de man in het evangelie,
maar eerder onverschillig zijn
of gewoon onbekend met hem.

Zijn wij geloofwaardig in onze vroomheid?
Is ons gebed van hart tot hart?
Vertrouwen we echt op God, Schepper van hemel
en aarde?

Natuurlijk is het voor gelovige mensen verdrietig
als het hen, óns, kennelijk maar moeilijk lukt
om aan volgende generaties duidelijk te maken
waarom Jezus voor ons mensen zo belangrijk is.

En als we gemeten worden bij het laatste
oordeel,
of we Jezus écht hebben nagevolgd:
hoe staat het dan met onze opvang van
hongerigen, dorstigen en naakten?
Hoe staat het dan met ons bezoek aan zieken
met onze opvang van vreemdelingen?

Mopperen of kwaad worden is daarbij volslagen
onterecht.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond
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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.

En nog altijd horen mensen die
stem “Wees niet bang en kom
achter mij aan”.
Nog altijd weten mensen zich
onweerstaanbaar geroepen.

Vijfde zondag door het jaar
7 februari 2016

Lucas 9,28b-36
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus
met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in
gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn
heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken
De berg Tabor biedt de leerlingen van Jezus een
hoogtepunt: de Godheid van Jezus breekt door
zijn menszijn heen. Een moment een ogenblik dat
de leerlingen bevestigd worden in hun geloof.
Dat doet zo goed, dat ze daar willen blijven: laten
we hier drie tenten bouwen, laten we hier blijven.
Dit is een hoogtepunt en zo moet het blijven.
Maar we weten ook allemaal dat het niet zo blijft.
Een mensenleven is geen aaneenschakeling van
louter hoogtepunten.
Wat wel blijft is de ervaring, de herinnering aan
het hoogtepunt. Die kan niet meer worden uitgewist. Als een bron van kracht om uit te putten in
de zware tijden die ook aanbreken.
Daarom staat dit evangelie ook ieder jaar op de
tweede zondag van de vasten: als iets om voor
ogen te houden wanneer het lijden en de kruisweg van Jezus in zicht komt.
Een hoogtepunt om voor ogen te houden wanneer we geconfronteerd gaan worden met het
absolute dieptepunt van het leven: de confrontatie met lijden en sterven.
Want van de Taborberg zal de tocht van Jezus
verdergaan naar de Calvarieberg. Op de berg
Tabor willen de leerlingen blijven. Van de Calvarieberg zullen de leerlingen wegvluchten. wil
Ieder die mens is, ieder die met Jezus meegaat,
zal dat onontkoombaar ervaren: dat verdriet, pijn
en teleurstelling bij het menselijk leven horen, en

Jesaja 6,1-2a
Lucas 5,1-11
Kinderen worden gefascineerd door vuur en water. Ze worden gewaarschuwd dat de kracht ervan gevaarlijk sterk kan zijn, maar ze kunnen er
niet bij wegblijven.
Zo wordt ook in de theologie het mysterie van
het bestaan van God wel omschreven als: tremendum et fascinosum. Vreeswekkend en fascinerend
tegelijk.
Wat water en vuur voor kinderen is, is de ervaring
van God voor gelovigen: tremendum et fascinosum.
Beide lezingen van vandaag laten dat ook zien:
Jesaja ervaart in een groots visioen hoe fascinerend God is en meteen erna zegt hij: “Wee mij, ik
ben verloren, want ik ben een mens met onreine
lippen”.
De overweldigende grootheid roept ook angst
op, vanwege het besef van de eigen beperktheid.
In het evangelie iets vergelijkbaars. Alleen is er
hier nu geen groots visioen, maar Jezus.
Jezus laat zich aan de leerlingen zien: op een moment dat het ongunstig is om te vissen, op een
plek waar het zelfs link is om de netten uit te
gooien geeft hij een wonderbare visvangst. Fascinerend. De leerlingen ervarende grote en overweldigende kracht van Gods levengevend woord.
“Heer ga weg van mij, want ik ben een zondig
mens.”, zegt Petrus.
Maar God gaat niet weg, Jezus gaat niet weg,
maar zegt “Vrees niet”.
En kom achter mij aan. God gaat niet weg van de
mens, maar gaat met de mens op weg.
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Tweede zondag in de veertigdagentijd
21 februari 2016

ook dat we ze liever uit de weg gaan.
Maar wie wegvlucht van de moeilijkheden, wie
van het ene hoogtepunt naar het andere wil
vluchten, vlucht uiteindelijk voor het leven
zelf. En als we dan denken dat er op enig moment niets meer van het leven te verwachten is,
dat het alleen nog maar bergaf kan,
het dal in: dan koersen we inderdaad af op de levenseinde kliniek. Als we niets meer van het leven
en van de Levende God verwachten, dan eindigen
we op een zelfgekozen Calvarieberg.

Derde zondag in de veertigdagentijd
28 februari 2016

momenten die veel groter zijn dan wij.
Daar past ons bescheidenheid en eerbied.
Ook over God denken kan alleen met het respect
van het geloof, met de erkenning van onze eigen
kleinheid. Het is een gebied dat zich onttrekt aan
onze rede, een gebied, waar je je sandalen uit
doet en waar je niet met je lompe klompen doorheen banjert.
Het is een gebied van stilte, van eerbied en nederigheid.
Als Mozes God vraagt onder welke naam Hij bij
Zijn volk bekend wil zijn, antwoordt God:
"Ik ben die is." En ook: "Dit moet gij de Israëlieten
zeggen: Hij die is zend mij tot u”.
Ik ben degene die met u zal zijn tot het einde
uwer dagen.

Exodus 3,1-8a.13-15
Toen Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro Een kerkganger
hoedde kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Daar verscheen hem de engel van de Heer, in een
vuur dat opvlamde uit een doornstruik.
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde.
Hij dacht: ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Met een gezonde
nieuwsgierigheid wil hij iets gaan onderzoeken
wat eigenlijk niet kan: een struik die brandt maar
niet verbrandt.
Als Mozes dichterbij de struik komt, houdt God
hem staande: hij mag niet verder want, zegt God,
de grond daar is heilig. Bovendien moet Mozes
uit respect zijn sandalen uit trekken.
Mozes twijfelt geen moment en doet wat God
hem vraagt.
Hij accepteert dat er dingen zijn die voor ons
menselijk verstand niet te bevatten zijn, niet te
doorgronden met de rede.
In onze samenleving zijn er steeds minder dingen
die heilig zijn, waarvoor we knielen en onze sandalen uit trekken.
Mensen gaan steeds meer ingrijpen in het begin
en het einde van ons leven. Tussen dat begin en
het einde is ons leven van ons, en van niemand
anders, Wat we ermee doen en laten is alleen onze eigen zaak. Daar heeft niemand iets mee te
maken of over te zeggen.
Toch zijn er mensen die de geboorte van hun kind
een wonder noemen. Mensen die als iemand
sterft beleven hoe de ademhaling langzaam afneemt en uiteindelijk weg sterft.
De kleur van het gezicht verandert en je ziet als
het ware de ziel het lichaam verlaten.
Zeker het begin en het einde van ons leven zijn

Zalig Pasen!
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GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR 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: NL75 RABO 01539 04143.
Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59ABNA0484100017
of Postbank (giro) NL82INGB0001174863
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Banden: dhr. J. Loonen
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Redemptoris Mater

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.

Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:

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

Parochiekroniek
GROTE KERK
Overledenen

Piet van der Burgt, 87 jaar -- Coby Smits, 83 jaar -- Jo Wijnhoven – Willems, 82 jaar -Harrie Vullings, 80 jaar

Huwelijken en Jubilea

Rosalie Spring en Tobias Poppel

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur

Dopelingen

Mariakapel geopend
Ma t/m za:
9.30 -19.00 uur

PATERSKERK

H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:
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Daniël Reintjes -- Eefje Cox

Overledenen
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

Leunseweg 5, 5802 CE Venray.
samenkerkvenray@gmail.com

Door Lucassen, 91 jaar

Huwelijken
Geen

Dopelingen
Geen

