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Beste lezers van het parochieblad Samen kerk. 
 
Voor u ligt het zomernummer.  
Door de hoge temperaturen is het 
vakantiegevoel misschien al helemaal aanwezig. 
De dag waarop dit artikeltje is geschreven is 
toevallig de langste dag van het jaar. Iemand 
vertelde me dat op die dag in het grijze verleden 
de zonnewende werd gevierd.  
In pre-christelijke culturen was het een 
belangrijke dag.  
 
Als vakantiegangers Stonehenge in Engeland 
aandoen, dan zijn daar soms rituelen te zien, 
uitgevoerd door moderne druïden. 
Die stokoude ruïnes roepen na 4000 tot 5000 
jaar bij sommige mensen nog steeds iets op. 
Tegenwoordig zijn bezoekers ook in onze oude 
kerkgebouwen, door de gestolde spiritualiteit in 
de kunst en architectuur, geïmponeerd door die 
schoonheid en gelovig geworden. 
Engels onderzoek (bureau ComRes, december 
2016) bracht de opdrachtgevers tot verbazing, 
toen bleek dat een vijfde van de 2000 
geïnterviewde Engelse jongeren, zich verbonden 
voelt met Jezus Christus. Hoe is dit mogelijk in 
deze tijd van ontkerkelijking?  
Deze jongeren hebben geen gelovige 
achtergrond, geen of nauwelijks catechese 
gehad, maar bijvoorbeeld een enkel bezoek aan 
een kerk in groepsverband gaf hen een sterke 
impuls (bij 11% van de ondervraagden) om zelf 
op zoek te gaan en zichzelf uiteindelijk actieve 
christen te noemen. Veertien procent had een 
spirituele ervaring en werd christen.  
Lezen in de bijbel inspireerde 20% van de 
jongeren om christen te worden. Er zijn meer 
christelijke jongeren, dan men eerder 
vermoedde.  
 
Op vakantie bezoeken we vaak bijzondere 
gebouwen en pleinen, waaronder kerken die 
vaak heel centraal liggen. De Engelse bisschop 
John Inge zei in The Telegraph:  
“Dit laat de kracht zien van het kerkgebouw. Het 
kerkgebouw geeft een gevoel van stabiliteit, en 

ook het besef dat het christelijk geloof mensen 
heeft geïnspireerd om deze uitzonderlijke 
gebouwen neer te zetten. Als ik aan de jongeren 
uit het onderzoek denk, dan denk ik dat niet 
alleen de kathedralen, maar ook de dorpskerkjes 
hen hebben geïnspireerd”. 
Laten we hopen dat deze zomer ook in de regio 
Venray vakantiegangers zich laten inspireren 
door onze mooie kerken in de regio. 
 
Fijne zomer toegewenst, namens het 
priesterteam. 
 
Pastoor Miedema 

Zomer 
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Het was een prachtige dag. Zo’n dag die de Heer 
speciaal heeft gemaakt en gegeven. 11 juni 2017. 
Het zilveren priesterfeest van deken Smeets. ’s 
Morgens om 10:00 uur al scheen de zon uitbun-
dig over familie en genodigden die zich hadden 
verzameld in de tuin van de pastorie. Schutterij 
Gilde St. Jan begeleidde het gezelschap naar de 
Grote Kerk, waar om 10:30 uur een Hoogmis 
werd opgedragen uit dankbaarheid. Een mooie 
en indrukwekkende plechtigheid. 

Hoofdcelebrant was de deken. Concelebranten 
waren de hoogeerwaarde heer Mgr. Dr. Th. Wil-
lems, rector van Rolduc toen de deken daar stu-
deerde, de zeer eerwaarde heer J. Reijnders, bij 
wie de deken kapelaan is geweest, de zeer eer-
waarde heer Piet Cöp, voormalig rector van het 
ziekenhuis in Venray en de wel eerwaarde heer 
Th. Quoc Nguyen, in Venray beter bekend als 
Thai, voorheen stagiaire in beide parochies in 

Venray-Centrum en onlangs tot priester gewijd. 
Tenslotte de diaken van Venray-Centrum, de eer-
waarde heer Cor Sonnemans. 

De deken preekte zelf. Niet over zijn jubileum 
dan terzijde. Over de Drievuldigheid, het hoog-
feest van die zondag. Geen makkelijk onderwerp 
volgens de predikant en al zeker niet met de ei-
gen familie op de eerste rijen.  Het ging overi-
gens prima, getuige de integrale tekst die elders 
in dit blad is opgenomen. Er was daarna een druk 
bezochte receptie in de Witte Hoeve. Tijdens de-
ze receptie spelde  burgemeester Hans Gilissen 
de deken het Zilveren Ereblijk van de gemeente 
Venray op. 

Volgens de burgemeester omdat deken Smeets 
als pastoor van Venray-Centrum een herder is die 
mensen inspireert en verbindt. Hij draagt het ge-
loof uit in zijn doen en laten: overal aanwezig en  

Zilveren Priesterfeest 

  ©Foto Rickus ten Brücke 
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Communie en Vormsel 2018 

Ouders die hun kind in 2018 de Eerste Communie 
willen laten doen of willen dat ze het Vormsel 
krijgen toegediend zijn van harte welkom op de 
informatieavonden over beide sacramenten.  
 
Paterskerk 
In de Paterskerk wordt het vormsel toegediend 
door Mgr. Snackers op zondag 15 april om 11.00 
uur. De informatieavond over het Vormsel is op 
19 september om 20:00 uur. 
De kinderen doen hun Eerste Communie op 2e 
Pinksterdag, 22 mei, om 11:00 uur. 
De informatieavond is op 2 september om 20:00 
uur. 
 
Grote Kerk 
In de Grote Kerk dient Mgr. Snackers op zondag 
15 april om 14.00 uur het Vormsel toe. 
De informatieavond over het Vormsel is op 18 
september om 20:00 uur 
De kinderen doen hun Eerste Communie op zon-
dag 27 mei. 

Het tijdstip is afhanke-
lijk van het aantal kin-
deren dat wordt aange-
meld. 
 
Bij veel aanmeldingen 
zijn er 2 missen: om 
09:30 en om 11:30 uur. 
 
Zijn er minder aanmel-
dingen, dan is er één 
mis om 10.30 uur. 
 
De informatieavond is op 25 september om 20:00 
uur. 
 
De locatie van de informatieavonden is nog niet 
bekend.Voor meer informatie kunt u kijken op de 
website van beide kerken. 
 
https://grotekerkvenray.nl/ 
www.paterskerkvenray.nl/ 

betrokken bij het wel en wee van de mensen. Op-
recht betrokken bij de vreugde en bij het verdriet 
van zijn parochianen.  

Jan van Casteren reikte de deken een cheque aan 
met daarop het bedrag van de inzamelingsactie 
t.b.v. het cadeau voor het jubileum: de plaatsing 
van de Zeven Smarten in de Paterskerk. 
Inmiddels heeft die actie ruim 5.000 euro opge-
bracht. 

Tenslotte was er een diner voor de genodigden. 
Een diner dat werd afgesloten met koffie op een 
nog steeds zonovergoten terras.  

Een prachtig feest, dubbel en dwars verdiend. 

 

FLESJES GEVRAAGD 
 
Thijs van Wijk, koster in de Paterskerk, is op zoek naar lege flesjes, ongeveer 20 cl, om wijwater 
mee naar huis te kunnen geven. 
Graag afgeven in de sacristie, voor of na de Mis, of bij de administratie aan de Leunseweg 
maandag t/m vrijdag van 09:30 – 10:30 uur. 

https://grotekerkvenray.nl/
http://www.paterskerkvenray.nl/
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DE EUCHARISTIE 
In het parochieblad van 
Allerheiligen 2016 zijn we 
begonnen aan een serie over de 
zeven sacramenten. We zijn niet 
met het Doopsel gestart maar 
met de Eucharistie omdat dat 
sacrament iedere dag overal ter 
wereld gevierd wordt.  
De kerk zegt dat de Mis de 
oorsprong is en het hoogtepunt 
van heel het christelijke leven.  
 
Delen van de Mis: 
1. Openingsriten 
a. Begin van de Mis 
b. De schuldbelijdenis 
2. Dienst van het woord 
a. De schriftlezingen 
b. De homilie: preek 
c. De geloofsbelijdenis 
d. Het gebed van de 

gelovigen: voorbede 
3. Dienst van het altaar 
a. De gaven 
b. Het eucharistisch gebed 
c. Het onze Vader 
d. De Vredeswens 
e. Het eucharistisch gastmaal

  
4. Slotritus 
 
In het kerstnummer zijn we 
ingegaan op de delen 1 t/m 2 a. 
In het blad rond kerkbalans 
kwamen de preek, de 
geloofsbelijdenis en de voorbede 
aan de orde en in het 
Paasnummer passeerden delen 3 
a en b de revue. 
In dit nummer ronden we deel 3, 
de dienst van het altaar, af en 
sluiten we deze serie af met de 
slotritus.  
 
 
 
 
 

3b. Vervolg: Eucharistisch 
gebed 
 
 
De prefatie wordt beëindigd met 
het Heilig, Heilig, het sanctus. 
In het eucharistisch gebed 
smeekt de priester de heilige 
Geest af over de gaven van brood 
en wijn: “Heilig dan deze gaven 
met de dauw van uw heilige 
Geest”. 
Dan volgt het hoogtepunt van de 
Mis: de consecratie. Met de 
woorden die Jezus zelf heeft 
uitgesproken tijdens het laatste 
avondmaal, bij de instelling van 
de Eucharistie, komt Hij tot ons 
onder de gedaanten van Brood 
en Wijn. Jezus heeft zijn 
leerlingen de opdracht gegeven 
om deze instelling en Jezus’ offer 
te blijven gedenken. We sluiten 
deze gedachtenis daarom af met 
de verkondiging van het mysterie 
van ons geloof, dat de Heer 
gestorven is maar tóch leeft. 
Daarna vraagt de priester de 
heilige Geest ons te blijven 
vergaderen tot één enige kudde. 
Het eucharistisch gebed eindigt 
met een lofprijzing door de kerk, 
die verzameld is rond het altaar 
waarop het Lichaam en Bloed des 
Heren rusten.  
Dat God alle eer en heerlijkheid, 
alle lof ontvangt, is daarom niet 
enkel een vrome en vurige wens 
van de biddende 
geloofsgemeenschap. In deze 
eucharistieviering is dat  
werkelijkheid geworden. De 
gaven op het altaar, het Lichaam 
en Bloed van Christus, zijn de lof 
en heerlijkheid van God. Het 
offer is gebracht: Gods naam is 
geprezen. Hemelse werkelijkheid 
op een aards altaar. 
Door Hem en met Hem en in 

De zeven sacramenten: de Eucharistie 

  Het DoopselHet Doopsel  
  De EucharistieDe Eucharistie  
  Het VormselHet Vormsel  
  Het HuwelijkHet Huwelijk  
  De ZiekenzalvingDe Ziekenzalving  
  De BiechtDe Biecht  
  De PriesterwijdingDe Priesterwijding  
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Hem zal uw Naam geprezen 
zijn, Heer onze God, almachtige 
Vader, in de eenheid van de 
Heilige Geest hier en nu en tot 
in eeuwigheid. 
Amen. 
 
3c/d Onze Vader en 
vredeswens 
Nu Jezus onder ons is gekomen 
in de tekenen van Brood en Wijn 
bidden we het gebed dat Hij 
zelf ons geleerd heeft. 
Deelname aan de Eucharistie 
maakt ons tot mensen die vrede 
brengen in het voetspoor van 
Jezus Christus. Daarom wensen 
we  elkaar die vrede toe. 
 
Lam Gods en Heer ik ben niet 
waardig 

 
Het brood, dat het lichaam van 
Christus is, wordt nu gebroken, 
zoals eens Zijn lichaam 
gebroken werd aan het kruis. 
Met Pasen slachtten de joden 
een lam. 
Het paaslam voor de christenen 
is Christus zélf.  
Nu Jezus naar óns toekomst 
gebruiken we de woorden 
waarmee Johannes sprak over 
Jezus toen Hij naar hém 
toekwam: “Zie het Lam Gods dat 
de zonde van de wereld 
wegneemt”.    
Als de priester ons uitnodigt om 
deel te nemen aan de maaltijd 
des Heren herhalen wij de 
woorden van de Romeinse 

honderdman, toen die Jezus 
vroeg om zijn knecht te 
genezen: 
“Heer ik ben niet waardig dat 
Gij tot mij komt, maar speek 
slechts één woord en ik zal 
gezond worden”.    
 De priester en de anderen bij 
het altaar gaan het eerst te 
communie. Als de priester zélf 
gastheer zou zijn, zou dat 
onbeleefd zijn. De gastheer is 
echter Christus zélf. De priester 
is slechts voorganger van de 
gasten. 
De priester of zijn assistent 
reiken ons de hostie aan met de 
woorden: “Lichaam van 
Christus”. Daarmee bedoelt hij 
dat de hostie het lichaam van 
Christus is maar ook doelt hij op 
degene die de communie 
ontvangt: de leden van de kerk 
vormen immers samen het 
lichaam van Christus. 
Wij antwoorden met ”Amen”, 
“zo zij het” of “inderdaad”. 
 
Zegen en wegzending: 
De opdracht van de Mis is dat 
wij in de voetsporen van Christus 
treden, dat wij mens worden 
naar Zijn beeld en gelijkenis. 
Dat is niet eenvoudig. Daarom 
ontvangen we voor we de kerk 
verlaten Gods zegen. Als teken 

van respect en van onze 
bereidheid om aan de slag te 
gaan, gaan we staan. 
De priester speekt dan de zegen 
uit en sluit de Mis af met de 
woorden waarmee hij de dienst 
begonnen is: het teken van het 
kruis en de naam van de Drie-
eenheid.  
Wij danken God voor de 
zegeningen van deze Maaltijd. 
 
Ger Claessens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
Van offer naar feest, Emilio  Grasso, Pr. 
Uitgeverij Averbode, 2012 
Ook verkrijgbaar via de dependance 
van het Carolushuis in de pastorie aan 
de Leunseweg 

€ 9,90. 
 
Wat gebeurt er in de mis, Y. de Jong, 
priester in Rotterdam 
Deze tekst is niet meer in boekvorm 
verkrijgbaar. Als U bovenstaande regel 
ingeeft bij Google komt u rechtstreeks 
bij deze brochure, die u vervolgens 
kunt downloaden. 
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Op 15 september gedenkt de Katholieke Kerk de 
Zeven Smarten van Maria. Een prachtige en ook 
historisch belangrijke uitbeelding van de Zeven 
Smarten van Maria was te zien in het voormalige 
Beukenrode in Venray. In dit voormalige 
Patersklooster van de Minderbroeders 
Franciscanen, waren op de begane grond zeven 
historische terracotta reliëfs te bewonderen, elk 
met een voorstelling van een van de Zeven 
Smarten van Maria, elk opgenomen in een nisje 
in de muur van de oostelijke gang aan de 
binnenhof. 
 
De Franciscanen vestigden zich in 1647 in 
Venray, bouwden in 1650 een klooster op de 
plaats van het huidige Beukenrode, tezamen met 
een kloosterkerk. In 1925 werd het gehele 
complex door brand verwoest en in 1925-1927 
werd een nieuw en veel groter kloostercomplex 
gebouwd naar een ontwerp van architect ir. Jules 
Kayser (1879-1963) uit Venlo. Dat nieuwe 

complex omvatte ook een aanliggende kerk, nu 
de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten ofwel de Paterskerk aan de 
Leunseweg (Rijksmonument, foto 1 gedeeltelijk 
links). De zeven reliëfs van Beukenrode zijn van 
historisch belang omdat zij afkomstig zijn uit het 
oude kloostergebouw en bij de brand van 1925 
bewaard zijn gebleven. Bovendien zijn zij een 
uitbeelding van het patronaatschap van de 
Paterskerk. Bij de reliëfs gevoegde 
omschrijvingen geven aan” De Zeven Smarten 
van Maria”.  
 
I.  De opdracht van Jezus in de tempel, 
waarbij de oude Simeon aan Maria voorspelt, dat 
een zwaard van droefheid haar ziel zal 
doorboren.  
II.  De vlucht naar Egypte, om te voorkomen 
dat koning Herodes het kind Jezus zou laten 
doden.  
III. Jezus onderricht de schriftgeleerden in 

Koester uw Monument: De Zeven Smarten 
van Maria in Beukenrode 
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Twee keer een Wilhelmina Sangers  
cultuurprijs in Venray dit jaar 

de tempel, terwijl zijn ouders hem zoeken.  
IV. De smart van Maria bij het zien van de val 
van Jezus onder het kruis.  
V.  De smart van Maria bij het zien van haar 
zoon aan het kruis.  
VI. Jezus wordt van het kruis genomen en 
door Maria beweend.  
VII. De smart van Maria bij de graflegging van 
haar zoon. 
 
De namen van de maker van de reliëfs (plm. 
1660) en van degene die in plm. 1927 de reliëfs 
heeft hersteld zijn onbekend. Na de verbouwing 
in 1989 zijn de reliëfs in 1990 gerestaureerd door 
Jeanny Hijl–de Kort en Ger de Koster–Leikens.’  
 
Foto en tekst: Frans de Roos.  

Bronnen: onder andere: Monumentenregister, J. Mialaret:  
De monumenten van geschiedenis en kunst in Noord-
Limburg, Twaalf stenen uit de stroom, Koos Swinkels: 
Religieuze kunst in de Paterskerk in de periode tot 1925.  
 
Stichting Venray Monumentaal (SVM): secretariaat: 
Vliezenweg 1, 5801 JC Venray,  
E-mail: venraymonumentaal@live.nl 

  
 
 
 
 
 

Deze prijs is ingesteld bij testament van mevr. 
Wilhelmina Sangers, bij leven directrice van de 
huishoudschool in Venray. De prijs werd voor de 
eerste keer uitgereikt in mei 1992. 
De stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs is 
een stichting op katholieke grondslag met als 
doel: 
 
a. het in de meest brede zin bevorderen van de 
Rooms Katholieke godsdienst en de cultuur in 
Limburg;  
b. steun  geven aan jeugdwerken; 
c. steun verlenen kerken, vooral als het gaat om 
conservatie of restauratie van kunstschatten. 
 
Het bestuur van de stichting telt vijf leden: Deken 
H. Smeets, burgemeester H. Gilissen,  
Mgr. R. Maessen, deken van Thorn, Mevr. M. Hof-
man-Ruijters, voorheen burgemeester van Heel 
en Maasbree en ondergetekende.  
Het gaat om een prijs voor geleverde prestaties, 
zo heeft Wilhelmina Sangers het bedoeld. Daar-
bij heeft zij ook bepaald, dat in eerste instantie 
verzoeken uit de gemeenten Maasgouw
(geboorteplaats Beegden) en Venray(laatstelijk 

de woonplaats en plaats van overlijden) in aan-
merking komen voor een prijs. Alle bestuursleden 
zijn woonachtig of werkzaam in deze gemeenten.  
Op of omstreeks 22 mei, de geboortedag van 
Mevr. Sangers, vindt in Venray jaarlijks traditio-
neel de uitreiking van de prijzen plaats, inmiddels 
reeds voor de 26e maal.  
Dit jaar werden 13 stichtingen en verenigingen 
genomineerd voor de prijs. Er werden 7 prijzen 
toegekend, waaronder 2 in Venray. 
 
De stichting Kerststal Venray van Pierre Pijpers, 
Joep Krijnen en Frank Rozijn beheert de levende 
kerststal die ieder jaar op de Grote Markt te be-
wonderen is. 
Het bestuur is bijzonder goed in PR. Ze slagen er 
telkens weer in om bij burgers en bedrijven fond-
sen te werven voor onderhoud en uitbreiding van 
de stal en de bewoners ervan. 
In 2012 waren de heren van oordeel dat al die 
bewoners aan vervanging toe waren. Vervolgens 
reisden Pierre en Joep af naar Oberammergau om 
daar een complete set levensgrote nieuwe beel-
den te bestellen want beter dan daar worden die 
beelden niet gemaakt. 

 
 
>> KERKBIJDRAGE MET BELASTINGVOORDEEL 
 
Zoals de meesten van u zullen weten zijn bijdragen/giften aan de Kerk aftrekbaar voor de 
belastingen. Als u (elk jaar) een bedrag overmaakt, kan het zijn dat uw totale giften aan goede 
doelen niet voldoende zijn om het minimum drempel bedrag te halen, waardoor geen aftrek 
verkregen kan worden. Wilt u in dat geval er voor zorgen dat de bijdragen aan de actie 
Kerkbalans toch een  belastingvoordeel hebben? Dat kan met een periodieke schenking. 
Hiervoor hanteert de belastingdienst géén drempel. Het gaat bij een periodieke schenking 
om een schenking van een vast bedrag per jaar voor minimaal 5 jaar lang. Deze legt u vast in 
een schenkingsovereenkomst. Uw parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw gift aftrekbaar is.  
Wanneer uw giften het drempel bedrag overstijgen, kunt u uiteraard ook gebruik maken van 
regeling. 
 
Schenkingsovereenkomst regelen 
U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Het enige dat u 
hiervoor hoeft te doen is een Periodieke Schenkingsovereenkomst ondertekenen en naar de 
penningmeester van uw kerkbestuur sturen. 
Deze overeenkomst kunt u downloaden via de website http://www.belastingdienst.nl/ik doe 
een schenking/gift aan een goed doel 
 
Meer informatie 
Met de rekenhulp berekent u op deze site wat uw voordeel is van schenken met een 
periodieke schenkingsovereenkomst. 
Wilt u meer informatie over schenken met belastingvoordeel aan uw parochie, dan kunt u 
contact opnemen met de penningmeester van uw parochie. 
 
Wil Megens en Jan Loonen, penningmeesters Paterskerk en Grote Kerk.  

https://www.miva.nl/assets/uploads/2016/08/Periodieke-Schenkingsovereenkomst_MIVA_DIGITALE_INVULVELDEN.pdf
http://www.belastingdienst.nl/ik
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
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Resultaten van de afgelopen jaren 
(Paterskerk) 

Uiteindelijk zijn ze er na terugkomst in Venray in 
geslaagd om de vele duizenden euro’s op de 
prijskaartjes bijeen te krijgen. Ook toen met on-
dersteuning van onze stichting. 
De stal wordt niet alleen door mensen bevolkt 
maar ook door dieren, al dan niet levend. 
De niet-levende, met name de schapen, waren nu 
aan vervanging toe. De inzet en de energie van 
de heren om ook dit project weer te bekostigen 
leverde een prijs van 2.500 euro op.   
 
De Stichting Altaar-en Kunstverwerving van de 
Grote Kerk rondde drie jaar geleden fase 1 af van 
haar project “Heiligenbeelden Grote Kerk Ven-

ray”.   
Twaalf prachtige heiligenbeelden in de kerk wer-
den gekroond met een fraai hout gesneden bal-
dakijn. In elk baldakijn werd een koker bevestigd 
waarin een boodschap van de subsidievertrekkers 
voor de toekomst. 
Vorig jaar werd fase 2 van het project afgesloten 
met de plaatsing van houten consoles onder de 
beelden. 
Ook deze laatste fase werd ondersteund met een 

Wilhelmina Sangers Cultuurprijs van € 2.500,- 
 
Ger Claessens, secretaris bestuur stichting Wil-
helmina Sangers Cultuurprijs.  
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Wilt u meer informatie over schenken met belastingvoordeel aan uw parochie, dan kunt u 
contact opnemen met de penningmeester van uw parochie. 
 
Wil Megens en Jan Loonen, penningmeesters Paterskerk en Grote Kerk.  

https://www.miva.nl/assets/uploads/2016/08/Periodieke-Schenkingsovereenkomst_MIVA_DIGITALE_INVULVELDEN.pdf
http://www.belastingdienst.nl/ik
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
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Reizen is leuk. Onderweg zijn. Andere mensen ontmoeten. Nieuwe culturen ervaren. Sfeer proeven. 
Dat is spannend. Allicht. En soms wil je net iets meer: een reis die je verder brengt. Verder dan alleen 
maar naar een nieuw land of een andere omgeving. Een reis die je verder helpt op je levenspad. Die 
naast het onderweg zijn ook een inspirerende ervaring is. Vol rust en verstilling. En die misschien 
zelfs helpt om God op het spoor te komen. Als een echte pelgrim.  
Dat treft, want het Huis voor de Pelgrim, waar deken Smeets voorzitter van is,  organiseert in sep-
tember dit jaar een zeer bijzondere rondreis door het Heilig Land, het Land van de Bijbel. 
 
Pelgrimerend door Israël en de Palestijnse gebieden, treden we in de voetsporen van de Abraham, 
Isaak en Jakob. Met Johannes de Doper stappen we het Nieuwe Testament binnen, om het leven van 
Jezus te volgen. Vanaf zijn geboorte in Bethlehem, via zijn jeugdjaren in Nazareth en zijn missionaire 
leven in Galilea, volgen we Hem tot in Jeruzalem, waar Hij gevangen genomen is en vermoord werd 
aan het kruis. Maar vooraf en boven alles: waar Hij het kwaad overwon en de verrees uit de dood. 
 
Met deze reis zullen drie priesters meegaan voor de (dagelijkse) viering van de eucharistie op ieder 
keer weer een bijzondere Bijbelse locatie. 
De verdere pastorale begeleiding is in handen van diaken Guido van Dierendonck (06-24353843). 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij het Huis voor de Pelgrim (Janine Moenen):  
j.moenen@huisvoordepelgrim.nl 
043 -321 57 15 
 
Op dinsdag 30 mei om 19:30 uur, is er in Horst in de Lambertuskerk een informatieavond voor geïn-
teresseerden. Sint Lambertusplein 16, 5961 EW Horst 
 
Data: 5 t/m 17 september vliegen om 11:30 AM vanaf Schiphol 

Prijs all-in: € 1990 
Op dit moment zijn er nog 10 plaatsen vrij. 

Unieke rondreis door het Heilig Land 
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Hoi kinderen, 

vinden jullie het ook zo lekker dat de zon zo schijnt? 

Dat het lekker warm is, zodat je zonder jas naar buiten kunt? 

En dat je overal bloemen en gewassen ziet bloeien en groeien? 

En dat je sappige aardbeien en heerlijke pruimen kunt eten? 

God is de Schepper van die natuur. 

God is ook jouw Schepper, Hij is jouw Vader. 

Hij heeft al die mooie, lekkere en fijne dingen gemaakt, 

speciaal voor jou en mij! Omdat Hij heel veel van ons houdt! 

 

 

PS: En zelfs de regen is van God. De regen zorgt er voor dat 

alles kan groeien en bloeien. Dus zelfs een regendag is fijn!!! 
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Recept Avocado-banaan smoothie 

 

In het land waar Jezus woonde, groeien heel veel lekkere 

groente- en fruitsoorten. Ook wordt er in dat land, Israel, heel 

vaak honing gebruikt, om eten zoet te maken. 

Als het in de zomer nou een keer heel warm is en je hebt zin in 

een lekkere koude smoothie (of het is helemaal niet zo warm 

buiten, maar je hebt gewoon zin in iets lekkers  ), maak dan 

maar eens, samen met mama of papa, deze lekkere smoothie.  

En dan lijkt het nét of jij ook even in Israel bent!!! 

 

Wat heb je nodig? 

Voor 1 groot glas (of 2 kleine glaasjes)  

 

1 rijpe banaan 

1 rijpe avocado 

4 eetlepels yoghurt of vanille ijs 

1 eetlepel honing 

 

Wat te doen? 

Doe alles in een keukenmachine of pureer met een staafmixer. 

Als het drankje te dik is, kun je het dunner maken door wat koud 

water of melk toe te voegen. Drink de smoothie direct, omdat 

avocado snel bruin wordt en dat ziet er niet zo lekker meer uit. 
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Een hele fijne, 

zonnige, gezellige 

en mooie zomer 

toegewenst!!! 
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Felicitatie van de tuinmannen van de Grote 
Kerk 
 

Ja, mijnheer pastoor, namens de tuinmannen willen wij u van harte 
feliciteren met uw 25 jarig priesterfeest. En wie feest heeft krijgt een 
geschenk. Het is niet al te groot, maar wel loeizwaar. 
Wij hebben gemeend dat het hier in deze tuingoed tot zijn recht zal 
komen, omdat er hier al verschillende modellen staan. 
Wij hopen dat we een goede keus hebben gemaakt, want u als groot 
verzamelaar heeft ieder jaar rond kerstmis open huis in de doopkapel. 
Verder mijnheer pastoor heb ik gelezen dat u zich hier in Venray goed 
op uw plaats voelt en niet staat te springen om over geplaatst te 
worden naar ergens anders. 
 
Nou, wij hopen dat u nog lang in Venray blijft en als u zorgt voor de 
koffie, dan houden wij de tuin in orde. 
Tot slot mijnheer pastoor wensen wij u een sfeervolle H. Mis op 
zondagmorgen en een plezierige receptie, waar we ons weer terug 
zien. 
 
De tuinmannen 
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Programma Samen Kerk-avonden septem-
ber 2017 t/m januari 2018 

Hier treft u het programma aan van de Samen Kerkavonden voor de 
komende periode. Doel van deze avonden is om elkaar te ontmoeten 
en in geloof met elkaar te groeien. Dit doen we door gevarieerde 
thema’s aan te bieden. U bent van harte welkom om deze avonden bij 
te wonen. De avonden beginnen om 19.30u in het parochiezaaltje aan 
de Leunseweg 5 in Venray. Vanaf 19:15 is er gelegenheid om binnen te 
lopen en alvast onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te 
ontmoeten. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog 
gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets 
hartigs. Per avond wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd als 
tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met 
onze catechisten Tinie Claessens (0478-571425) of Arthur Gerritzen 
(06-46656753). 
 

Dinsdag 19 september 19:30 
Het lezingenrooster van de katholieke kerk 
Deze avond is deken Smeets onze gastspreker. Tijdens deze 
bijeenkomst zal hij ingaan op de opbouw van het lectionarium: de 
boeken waaruit de lezingen van de mis komen. Welke lezingen komen 
wanneer aan de beurt en welke redenering gebruikt de Kerk daarbij in 
zijn driejaarlijkse cyclus? Na deze avond weet u er alles van.  

 

 

 
 
 
 
Dinsdag 10 oktober 19:30 
Mariamaand: Maria, moeder van de verloren zoon 
Ook in deze Mariamaand staan we stil bij Maria en daarom is pastoor 
Jos Snijders bij ons te gast. In zijn lezing ‘Maria, moeder van de verloren 
zoon’ wordt onder andere ook stil gestaan bij het feit dat Maria 100 
jaar geleden in Fatima (Portugal) verschenen is. 
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Dinsdag 14 november 19:30 
Bezoek aan museum ’t Zonnelied in Wanssum 
In Wanssum staat een heel bijzonder huis, namelijk ’t Zonnelied. Het 
echtpaar Franssen heet ons deze avond welkom in hun museum, waar 
vele Katholieke voorwerpen uit woningen en kerken een thuis 
gevonden hebben. Vele voorwerpen hebben een eigen verhaal en 
nodigen u uit om daar samen naar te luisteren. 
LET OP: Omdat deze avond om 19:30 in Wanssum begint vertrekken 
we om 19:15 bij de Paterskerk. In verband met vervoer is tijdige opgave 
zeer wenselijk! 
 

 

Dinsdag 12 december 19:30 
Filmavond: The Woodcarver 
De speelfilm ‘The Woodcarver’ gaat over een gezin dat geen tijd en 
aandacht voor elkaar heeft en daar de wrange vruchten van plukt. 
Matthew, zijn vader en zijn moeder; stuk voor stuk vinden ze hun weg 
naar het huis van de oude houtsnijder Ernest. Ondanks zijn taaie leven 
laat deze man zich niet beheersen door dreigementen en deadlines; de 
liefde voor de mens en de aandacht voor zijn vak staan voorop. Wat is 
zijn geheim? 
 

 

Dinsdag 9 januari 19:30 
Thema-avond abortus  door Stirezo (onder voorbehoud) 
Onder voorbehoud is deze avond de stichting Stirezo (Stichting recht 
zonder onderscheid) bij ons te gast. Rutger Schimmel en Hugo Bos 
gaan in op de huidige stand van zaken omtrent abortus. Er wordt 
gesproken over de controversiële geschiedenis van abortus en de 
toekomstige toepassingen ervan. Tijdens de avond leggen ze ook uit 
waarom de Kerk pro-life is en hoe je concreet kan bijdragen aan de 
bescherming van het ongeboren leven. 

FLESJES GEVRAAGD 
 
Thijs van Wijk, koster in de Paterskerk, is op zoek naar lege flesjes, ongeveer 20 cl, om wijwater 
mee naar huis te kunnen geven. 
Graag afgeven in de sacristie, voor of na de Mis, of bij de administratie aan de Leunseweg maandag 
t/m vrijdag van 09:30 – 10:30 uur. 
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Op 1 juni ll. is op 87-jarige leeftijd Truus Ouden-
hoven overleden. Binnen het Venrayse basison-
derwijs en in de parochie Paterskerk was zij een 
markante persoonlijkheid.  
Geboren in een tuindersgezin in Echt kreeg ze 
van jongs af aan mee dat aanpakken en doorwer-
ken de norm was. Zo was dat en niet anders. Ze 
kreeg van haar ouders de gelegenheid om “door 
te  studeren”, aan de kweekschool in Echt. Daar 
haalde ze haar onderwijsdiploma, inclusief een 
akte die haar kwalificeerde als lerares koken aan 
de toenmalige huishoudschool. 
Deze laatste akte heeft ze nooit ingezet in het 
onderwijs maar des te meer in de huiselijke kring, 
getuige de lovende opmerkingen van haar klein-
kinderen tijdens de uitvaart over oma’s voortref-
felijke kookkunst.  
Truus en Jaap leerden elkaar kennen in de Paters-
kerk, waar ze op zondag ’s morgens naar de 
Hoogmis gingen en ’s middags naar het Lof. 
Vooral na het Lof was er gelegenheid om bij te 
praten. 
Ze zijn die kerk altijd trouw gebleven, Jaap als 
koster en collectant en Truus als lector, als lid van 
de werkgroep Avondwake, lid van de bloemenda-
mes en van het kerkkoor ’t Zonnelied. 
 
Vanaf eind jaren ’50 tot 1985 was ze werkzaam 
als onderwijzers. Eerst in Wessem. Ze woonde 
daar, in de pastorie, waar een tante van haar man 
Jaap huishoudster was. Daarna werkte ze korte 
tijd in Leunen en aan de Henseniusschool in Ven-
ray. Vanaf begin jaren ’60 was ze vele jaren met 
hart en ziel verbonden aan de Claraschool in oud-
Zuid.  
 
Toen ze trouwde werd ze ontslagen: zo simpel 
was dat toen. Enkele jaren, later, toen er een te-
kort aan leerkrachten was, smeekte het schoolbe-
stuur haar om terug te komen. Dat deed Truus op 
voorwaarde dat ze haar dochtertje Carin mee 
naar school mocht neen. Dat mocht.  
Ze was een prima onderwijzeres van de goede 
oude stempel: rust, reinheid en regelmaat. De 

kinderen leerden veel bij haar en niet alleen in 
onderwijskundig opzicht  
Het grootste deel van haar onderwijsloopbaan 
heeft ze les gegeven aan groep 4, voorheen: de 
tweede klas, ook wel “de communieklas”. Vol-
gens één van haar vroegere directeuren, Chrit 
Janssen, was de voorbereiding op de Eerste Com-
munie haar specialiteit.  
Die specialiteit gold niet alleen de Claraschool, 
maar in het begin ook de andere 2 scholen onder 
het bestuur van Venray-Zuid: de Franciscusschool 
de Foekepot. Toen ondergetekende op die laat-
ste school in 1974 voor de eerste keer de kin-
deren op de Eerste Communie mocht voorberei-
den was dat mijn 2e jaar in het onderwijs. Ik was 
voor een frisse wind en “alles anders”. Niet aldus 
mevrouw Oudenheven en zeker ook niet aldus 
Pater Thomas Pothoff, OFM, de toenmalige pas-
toor van de Paterskerk.  
Ze wisten allebei precies hoe dat moest, op 
school en in de kerk. Een strakke regie volgens de 
traditie. 
Later is de catechese op school en de plechtig-
heid in de kerk toch wel wat gewijzigd. Langs we-
gen van geleidelijkheid. De kern van de zaak 
bleef dezelfde, uiteraard. Het was en  bleef ten-
slotte de Eerste Communie. 
Destijds gingen pastoor Pothoff en mevrouw Ou-
denhoven op de dag van de Eerste Communie bij 

In memoriam Truus 
Oudenhoven 
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alle communicantjes op huisbezoek. Pastoor Pot-
hoff, zoals altijd in vol franciscaans ornaat, op zijn 
damesfiets met hoog stuur. Bij die gelegenheid 
kreeg de pastoor overal een sigaar aangeboden, 
die de hij in zijn kap deponeerde voor thuis. 
 
In 1985 maakte Truus gebruik van een regeling 
die oudere leerkracht in staat stelde plaats te ma-
ken voor jongere collega’s. Op haar 55e ging ze 
met pensioen. Maar niet helemaal. Nog vele ja-
ren daarna bleef ze terugkomen naar de Clara-
school om individuele leerlingen te begeleiden 
en mee te helpen bij handenarbeid-lessen en an-
dere activiteiten. 
Truus was en bleef actief en betrokken en ze had 
een brede interesse. Samen met een aantal 
vriendinnen en kennissen maakte ze vele jaren 

zo’n 7 keer per jaar gebruik van de vrij-reis-
aanbiedingen van de NS. Op de agenda stonden 
musea, kerken en andere bezienswaardigheden 
verspreid over ons land. De laatste reis was begin 
maart van dit jaar. 
Met een aantal andere onderwijsmensen volgde 
ze ruim 15 jaar in de wintermaanden een bijbel-
cursus van 8 tot 10 lessen per seizoen. Bij die ge-
legenheden verbaasde ze zich, met haar mede-
cursisten, steeds weer over de ongekende en on-
vermoede rijkdom van de Schriften. 
Op het gedachtenisprentje staat: “Het is onmo-
gelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om 
te herinneren”. Herinneringen blijven. 
Moge zij rusten in een wel verdiende vrede.   
  
Ger Claessens. 

Op donderdag 15 juni vierde de kerk Sacramentsdag. 
Op deze dag ontvingen in de kathedraal van Roermond uit handen van de vicaris-generaal 
een twintigtal mensen uit ons bisdom de aanstelling tot buitengewoon bedienaar van de communie. 
Onder hen zeven parochianen; 
Te weten de heren Wim Custers, Hay Jeuken, Chyril van Kempen, Henk Mijnster, Leo Pouwels, Frans Vervoordeldonk en 
mevrouw Catherine Mijnster. 
 
Proficiat met deze aanstelling en veel voldoening bij de uitoefening van deze taak gewenst. 

Buitengewoon bedienaar 
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Als ik mij aan dit keurige boekje zou houden wat 
voor deze mis gemaakt is, dan zou ik nou niet 
hoeven te preken. Maarja…. 
Weet u trouwens wat erg is: preken met je 
familie op de eerste rij. Er is eigenlijk maar één 
ding nog erger: preken met je eigen familie op 
de eerste rij over de Drie-eenheid. Het treft dus 
buitengewoon dat het vandaag: zondag van de 
Drie-eenheid, de familie op de eerste rij zit.  
 
Het tentamen Dogmatiek van de Drie-eenheid 
op Rolduc. Ik kan het mij nog goed herinneren. 
Deze maand 26 jaar geleden. Het tentamen was 
mondeling; het was vlak voor de middag op een 
warme zomerdag in juni en het was vooral het 
aller- allerlaatste tentamen na een kwart eeuw in 
de schoolbankjes te hebben doorgebracht. En 
dat laatste tentamen was bepaald geen groot 
succes. Het werd een zes. Met een bedenkelijk 
minnetje erachter. Het was meer genade dan 
verdiend.  
Misschien is het daarom dat preken over de Drie
-eenheid een van de dingen is waar ik altijd 
tegenop zie. Of misschien dat ik ertegenop zie 
omdat het zo’n onbegonnen zaak is:   
Want het mysterie van de Drie-eenheid laat zich 
niet begrijpen. Als je denkt dat je het begrepen 
hebt, zit je er heel zeker naast. 
Een kort woord ter uitleg voor mijn nichtjes, die 
misschien bij het woord Drie-eenheid het spoor 
al bijster waren: Er is één God, maar er zijn drie 
personen. 
God de almachtige Vader , door wie alles in het 
leven komt. Geen leven zonder hem: van het 
eerste grassprietje tot en met ons eigen leven.  
God de Zoon, zijn woord dat in Jezus mens werd 
en alle dagen met ons door het leven gaat. 
Dagen dat het ons goed gaat, maar ook dagen 
dat het leven ons zwaar valt. Hij is met ons 
vandaag, in de eucharistieviering.  
God de heilige Geest, die in ieder mens leeft en 
ook vandaag in dit samenzijn aanwezig is.  
De Drie-eenheid laat zich niet met het menselijk 
verstand doorgronden. Net zo goed als het leven 
zelf zich niet laat begrijpen. Maar iets met het 
verstand niet kunnen begrijpen, wil nog niet 

zeggen dat het niet waar 
is. En wil ook niet zeggen 
dat het niet te ervaren is.  
 
Waarheid die niet te 
bewijzen en niet te 
doorgronden is, maar 
waarvan we meer overtuigd kunnen raken, als we 
ernaar op zoek gaan en als we ons in vertrouwen 
eraan overgeven.  
 
Zo’n ervaringswaarheid is dat niemand zichzelf 
het leven geeft, maar dat het ons gegeven 
wordt. Uit liefde. Menselijke liefde brengt leven 
voort en diezelfde liefde is ook na de geboorte 
nodig om het leven tot ontplooiing te brengen. 
Onze instellingen voor jeugdzorg zitten vol met 
de trieste resultaten van het gebrek daaraan. 
Een mensenleven dat volstrekt onbeduidend is 
binnen de uitgestrektheid van het heelal en 
maar heel kort is, gemeten op de eeuwigheid. En 
toch ervaren we dat ons leven de moeite waard 
is, zin heeft, ertoe doet.  
 
Bij de offerande gebruikt de diaken dadelijk een 
lepeltje om een druppel water bij de wijn te 
doen. Als we de wijn als symbool zien van de 
eeuwige en volmaakte God, dan is de 
druppel  water ons menselijk, onvolmaakt, aards 
bestaan. Op dat moment wordt in stilte 
gebeden: water en wijn worden een, Gij deelt 
ons menszijn en neemt ons op in uw Goddelijk 
leven. Niet: de mens geeft God een plaats in zijn 
leven, maar God neemt ons op in zijn leven. 
 
Inmiddels ben ik dus 25 jaar priester: en het 
kerkbestuur heeft wat op touw gezet om dat te 
vieren. Maar wat is 25 jaar op de eeuwigheid? 
Volstrekt minimaal: niet meer dan een druppel in 
de oceaan. Van die 25 jaar ben ik meer dan de 
helft hier in Venray. Dat is dus maar een halve 
druppel. Volstrekt onbeduidend. Maar hoe 
weinig dat ook is op de eeuwigheid: in 
menselijke maat gemeten is het lang: na mijn 
ouderlijk huis, heb ik nooit meer ergens zo lang 
gewoond als hier in Venray. En als 

Preek van deken Smeets bij zijn 
zilveren jubileum 
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parochiepriester betekent: ergens wonen per 
definitie ook: ergens leven. En dan is er heel veel 
dankbaar voor te zijn.  
Dankbaar voor de mensen die mij in die tijd 
gegeven zijn, mensen met wie het leven zich 
verweeft. Dat is zo’n waarheid die je met het 
verstand niet kunt beredeneren dat gedeeld 
leven niet armer maakt, maar rijker.  
 
In de voorbije 25 jaar dat ik in de Limburgse kerk 
werk is er al veel veranderd is en er zijn flinke 
zorgen. Ook de komende jaren zal nog veel 
veranderen. De zorgen daarover blijven. Wie 
kerkelijk meeleeft weet er alles van. Met alleen 
een economisch-verdienmodel voor ogen, was 
de Limburgse kerk al lang vóór V&D op slot 
gegaan.  
Maar de kerk leeft niet alleen van wat ze 
verdient, de kerk leeft ook en vooral van wat ze 
niet verdient, van genade.  
 
Zoals wij mensen niet alleen leven van wat we 
verdienen, maar van genade. We komen steeds 
vaker  tot de ontdekking in onze maatschappij 
dat wat we verdienen niet genoeg is om als mens 
te kunnen leven. Dat we meer nodig hebben dan 
kille rekenmachines om werkelijk mens-waardig 
te kunnen leven. 
 
Onze wereld, onze kerk, wijzelf : we leven niet 
alleen van wat we verdienen, maar ook van wat 
we niet verdienen, van genade. Die genade 

roept ons vanuit onze oorsprong op om het leven 
met elkaar te delen.  
Daarom hoeven we niet somber te zijn over de 
toekomst, niet over dei vaan de wereld, niet over 
die van de kerk, niet over die van onszelf. Omdat 
we leven van Gods en elkaars genade. Omdat 
het leven zelf ons gegeven is, zonder het te 
verdienen, Omdat de wijn van Gods woord ons 
gegeven wordt, telkens als onze woorden al te 
waterig dreigen te worden. Omdat de Geest van 
God telkens weer een nieuw begin in mensen 
maakt.  
We zijn allemaal zes min mensen, druppels water 
die hun waarde krijgen van wijn waarin ze 
opgenomen zijn. 25 jaar, leven van genade. Dat 
is reden om dankbaar te zijn. Dankbaar aan de 
Drie-ene God en aan u allen.  
 
Deken Smeets 
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Fijne vakantie! 

Op zoek naar enkele vijfhonderdpoten…. 
 
Een aantal jaren geleden hadden we voor dit blad 
een gesprek met Piet van der Mark, toen een 
krasse pensionado die regelmatig als vrijwilliger 
grotere en kleinere klussen in de Petrus 
Bandenkerk verrichtte. Hij gaf toen al aan niet stil 
te kunnen zitten. 
 
We praten opnieuw met Piet aan zijn keukentafel. 
De beide Airedale  terriërs die er vorige keer nog 
bij waren, zijn inmiddels overleden en zijn 
opgevolgd door een enthousiaste en iets te 
doorvoede teckel uit het asiel. Piet is ondertussen 
al 87 jaar oud, al 63 jaar getrouwd met zijn 
Anneke, en kan nog steeds niet stil zitten, zo 
verklaart hij stralend. Toch heeft hij het werk bij 
enkele van zijn vele “klusadressen” beëindigd. De 
Algemene Hulp Dienst heeft hem ruim 20 jaar als 
vrijwilliger kunnen inzetten, afgelopen najaar is 
hij daarmee gestopt. Ook Moedercentrum Eva 
moet de klussen op een andere manier –en 
zonder Piet- zien te verwezenlijken. 
 
Incidenteel is er voor Piet nog wel wat te doen bij 
het nieuwe VVV-kantoor. Ook op begraafplaats 
aan de Boschhuizen komt hij regelmatig.  Een 
man die jaren geleden zijn echtgenote verloor 
heeft Venray verlaten om in Canada te gaan 
wonen. Hij heeft Piet gevraagd om het graf van 
zijn overleden vrouw in orde te houden. Piet doet 
dat trouw, zodat het er altijd pietfijn uitziet. 
Omdat hij dan toch het borsteltje, het harkje en 
het schepje bij zich heeft worden ook 
verschillende andere graven netjes bijgewerkt 
namens voormalige bewoners van Schuttersveld. 
“Piet zorgt er met zijn aanwezigheid en zijn 
humor voor dat het daar geen dooie boel wordt”, 
aldus Anneke. 
 
Piet van der Mark is een graag geziene inwoner 
van Venray die met vrijwel iedereen goed kan 
opschieten. Hij ruimt rommel op in de buurt, weet 

tieners te bewegen het 
speelveldje en de 
skatebaan in de straat 
schoon te houden. 
 
Piet is nog steeds vaak 
in de kerk te vinden. 
Niet in de eerste plaats 
om de erediensten bij te 
wonen, maar meer om te zorgen dat de vele 
kleine klusjes gedaan worden. Toch begint zijn 
gevorderde leeftijd hem hier en daar te hinderen. 
Het blijkt allemaal wat strammer te worden met 
de botten en de spieren. Voor het vervangen van 
lampen in hoog hangende armaturen maakt hij 
dan ook graag gebruik van vrijwilliger Richard die 
wat groter is dan hijzelf en wat makkelijker de 
hoge ladder op kan. Het indraaien van lampen 
wordt niet beperkt tot de Grote Kerk, ook in de 
pastorie aan de Eindstraat draait Piet zo nodig zijn 
lampje. 
 
Gezond is Piet gelukkig nog steeds; zijn hele 
medicijnkast bestaat uit een stripje paracetamol 
tegen de zeer incidentele hoofdpijn “van het 
stilzitten”. Vanuit dat oogpunt is er geen acute 
reden om met het vrijwilligerswerk voor de kerk 
te stoppen. Het zou wel fijn zijn als zich een of 
meer nieuwe klussers zouden aanmelden. Piet is 
er op voorbereid; in overleg met bestuurslid Frank 
Schaeffers is hij doende op schrift te stellen welke 
taken hij allemaal uitvoert en op te schrijven waar 
zich alle benodigde onderhoudsspullen bevinden. 
Wel zo handig voor eventuele opvolgers. 
 
Er moet voor de opvolging van Piet gezocht 
worden naar een nieuwe duizendpoot. Het 
mogen ook enkele vijfhonderdpoten zijn (als die 
al zouden bestaan). Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij het kerkbestuur. 
 
 
BS 

Piet van der Mark, duizendpoot! 
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De Samen Kerk-agenda - 
april t/m juni 2017 

Zondag 30 juli 
2017 
11:00 - 12:00 uur 

Zegening Oldtimers door deken 
Smeets Schouwburgplein 

Vrijdag 4 augustus 
2017 
13:30 - 14:30 uur 

Inzegening kermisattracties kermis 
Venray Op de diverse pleinen in 

Venray 

Vrijdag 8 septem-
ber 2017 
19:30 – 23:00 uur 

Jongenengroep Connect 
Voor jongeren vanaf 16 jaar 
Contactpersoon Arthur Gerritzen (0646656753) 

Pastorie Paterskerk 

Zondag 17 sep-
tember 2017 
11:00-12:00 uur 

Gezinsviering 
Viering met speciale aandacht voor schoolgaande 
kinderen. 

Petrus Bandenkerk 

Dinsdag 19 sep-
tember 2017 
19:30-22:00 uur 

Samen Kerkavond 
Het lezingenrooster van de katholieke kerk door de-
ken Smeets 

Pastorie Paterskerk 

Zondag 8 okto-
ber 2017 
11:00-12:00 uur 

Gezinsviering 
Viering met speciale aandacht voor schoolgaande kin-
deren.  

Petrus Bandenkerk 

Dinsdag 10 okto-
ber 2017 
19:30-22:00 uur 

Samen Kerkavond 
Mariamaand: Maria, moeder van de verloren zoon 
door pastoor Jos Snijders 

Pastorie Paterskerk 
Parochiezaaltje 

Vrijdag 13 okto-
ber 2017 
19:30-23:00 uur 

Jongerengroep Connect 
Voor jongeren vanaf 16 jaar 
Contactpersoon Arthur Gerritzen (06-46656753)  

Pastorie Paterskerk 
Parochiezaaltje 

Zaterdag 14 ok-
tober 2017 
19:15 – 21:00 uur 
  

Eucharistieviering met processie en 
gebed 
Na de eucharistieviering trekken we biddend met kaarsen 
naar de Mariagrot 

Petrus Bandenkerk 

Bij deze de Samen Kerk-agenda, waarin weer activiteiten opgenomen zijn uit ons dekenaat. We 
maken u als redactie erop attent, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van de 
agenda. Wij zijn daarbij afhankelijk van de informatie die derden aanleveren. Wij hopen daarin dan 
ook op uw begrip, mocht er volgens u iets ontbreken. Mocht u zelf als individu of groep suggesties 
hebben voor deze agenda, dan kunt u deze sturen naar samenkerkvenray@gmail.com of naar 
apam.gerritzen@gmail.com 

mailto:samenkerkvenray@gmail.com
mailto:apam.gerritzen@gmail.com
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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 CR 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: NL75 RABO 01539 04143. 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening NL59ABNA0484100017 
of Postbank (giro) NL82INGB0001174863 
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 
Cor Arts, 65 jaar -- Teng Arts, 85 jaar -- Emilie Cruysen- van der Belt, 71 jaar -- Ad 
Hoogeveen, 86 jaar -- Jan Euwals, 92 jaar -- Toos Fleurkens-Wetterhahn, 89 jaar -- 
Nelly Janssen, 82 jaar -- Miep van den Beuken, 82 jaar -- Thea Janssen-Reiniers, 67 
jaar -- Antoon Essing, 73 jaar -- Nellie van Baarsen-Rutten, 85 jaar 
 

Huwelijken en Jubilea 
Geen 
 

Dopelingen 
Jaydie van den Berg -- Melodie Racherds -- Boud Lorense -- Levi Janssen -- Sonya 
Kapelanowicx -- Gabiëlla Samad -- Romeo Hendriks -- Eleyana Joris -- Mouctar Dial-
lo 
 
 

PATERSKERK 

 

Overledenen 
Wilma Klokke Baus, 96 jaar -- Coby Ter Beek – Heijdendaal, 77 jaar -- Mardiros 
Kapriloglu, 85 jaar -- Zus Koolen- van Beurden, 85 jaar -- Arie Meijer, 71 jaar -- Ngo 
Van Dung, 60 jaar -- Corrie van der Burgt, 97 jaar -- Truus Oudenhoven-Welters, 87 
jaar -- Nellie Bexkens- van den Berg, 93 jaar  
 

Huwelijken  
Liza Bonants en Donovan Janssen  
 

Dopelingen 
Hubert Brzezniak -- Pim Litjens -- Eef Hellegers -- Michelle van den Munckhof – Ky-
naero Belfor -- Luca Hendrick -- Luna Hendrick -- Sebastian Hendrick -- Benjamin 
Lenssen 

 
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.  

De kerkvader Augustinus zei tot zijn doopleerlingen toen zij in de 
Paasnacht voor het eerst ter communie gingen: 

 

'Ontvangt wie gij zijt en wordt wat gij 

ontvangt, Lichaam van Christus.' 

mailto:petrbnd@zonnet.nl

