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De
belangrijkste
advent
Op het moment dat deze woorden geschreven
worden is het eind november: de Advent staat op
het punt te beginnen. We nemen afscheid van
het oude kerkelijk jaar en tegelijkertijd nemen
we in ons bisdom afscheid van bisschop Frans
Wiertz, die bijna een kwart eeuw bisschop van
Roermond was. Hij zette al zijn krachten in om op
vaderlijke wijze dit bisdom te leiden. Zelfs in
deze laatste jaren waarin hij slecht hoorde en
steeds minder ging zien, vervulde hij trouw zijn
plicht. Die trouwe jaren van dienstbaarheid
stemmen tot dankbaarheid.
Trouw is in onze wereld wellicht schaars
geworden, maar het belang ervan kan nauwelijks
worden overschat.
Over zijn opvolging wordt volop gespeculeerd.
Sinds een jaar of twee maakt ondergetekende
deel uit van het kathedraal kapittel: twaalf
priesters die in gezamenlijkheid een lijstje van
drie namen van mogelijke opvolgers mogen
opstellen. Dat lijstje wordt met een chique naam
‘de terna’ genoemd. Deze zomer was de terna al
gereed. Wie er op dat lijstje staat: daar mogen
wij, als deelnemers aan het overleg, niet over
spreken. En er zijn trouwens meer mensen die
hun zegje kunnen doen: de nuntius krijgt dat
lijstje onder ogen en daarna komt het bij de
bisschoppenconferentie op tafel. Uiteindelijk
beslist men in Rome wie er op de zetel van
Roermond komt. Daarbij wordt de terna serieus
bekeken, maar men is er niet aan gehouden om
deze voordracht te volgen. Zoals u merkt: velen
kunnen een duit in het zakje doen. Om een lang
verhaal kort te maken: ook ik heb geen idee wie
de nieuwe bisschop zal worden en zelfs niet
hoelang hij op zich zal laten wachten.
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Deze editie van Samen Kerk verschijnt vlak voor
kerstmis: ik heb niet het idee dat met kerstmis
zijn naam al bekend zal zijn: die advent zal
waarschijnlijk wel wat langer duren. We hoeven
ons ook niet druk te maken over de komst van de
nieuwe bisschop: die komt echt wel, vroeger of
later. Advent roept ons op om Jezus te
verwachten: belangrijker dan de
bisschopswording is de menswording.
Wie bisschop wordt, daar kunnen u en ik weinig
aan sturen. Maar of God mens wordt in u en mij,
daar kunnen we zelf wel aan meewerken. Wie
denkt dat de toekomst van de kerk in ons bisdom
alleen gevormd zal worden door de volgende
man-met-de-mijter vergist zich echt lelijk. De
toekomst van de kerk zal eerst en vooral
afhangen van de mate waarin wijzelf, u en ik, het
kind-in-de-kribbe, Gods Woord, in ons leven
toelaten en laten werken.
‘Het Woord is vleesgeworden’, bidden we in het
Angelus. Met kerstmis vieren we dat het Woord
van God mens wordt in Jezus Christus. Dat Gods
Woord ook in ons allen steeds meer mens mag
worden, opdat wij mensen worden naar zijn hart.
In die geest wens ik u allen een Zalig Kerstfeest !
Deken Smeets

HERINNERING

HERINNERING

HERINNERING

VERDIEPINGSDAG VRIJWILLIGERS
Begin 2017 was er voor alle vrijwilligers uit beide parochies in Venray-Centrum
voor de eerste keer een verdiepingsdag. Vrijwilligers wisselden ideeën uit en bespraken wat hen bij hun werk
inspireerde. Geen geleerde woorden maar praktijkervaringen. Op de eerste plaats elkaar ontmoeten en leren
kennen.
Het was een druk bezocht en bijzonder geslaagd evenement. Juist omdat het de eerste keer was gingen
sommigen van ons er enigszins afwachtend naar toe. Na afloop vertelde één van de deelnemers dat hij zich al op
een verloren zaterdag had ingesteld. Die verloren dag bleek ook voor hem een gewonnen dag te zijn geworden.
In 2018 zetten we deze jonge traditie voort.
Wilt u allemaal zaterdag 24 februari in uw agenda vast reserveren? Nadere informatie volgt.

KERST VIER JE SAMEN
Kerstmis is voor velen een warm samenzijn met familie en vrienden, doorspekt met knusse gezelligheid, heerlijk
eten en mooie gesprekken.
Daarom opent werkgroep de Herberg op eerste kerstdag 2017 de deuren van het zaaltje in de pastorie van de
Paterskerk. Vanaf 13:00 uur heten wij u van harte welkom voor een kerstdiner is onze herberg.
De vrijwilligers van de Herberg zorgen voor mooi versierde en gedekte tafels. U zorgt voor de gezelligheid en samen zorgen we voor een geslaagd kerstdiner.
Door veel zelfwerkzaamheid en sponsoring kunnen we de kosten laag houden. Daarbij is een vrijwillige bijdrage
van de deelnemers zeer welkom.
Wilt u graag komen maar beschikt u niet over vervoer? Hier kunnen wij voor zorgen.
Wilt u zich uiterlijk 21 december 2017 opgeven bij Netty of Johan? Tel. 0478-581562
Johan en Netty van Reenen.
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De zeven sacramenten: het doopsel









Het Doopsel
De Eucharistie
Het Vormsel
Het Huwelijk
De Ziekenzalving
De Biecht
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HET DOOPSEL
Dit artikel maakt deel uit van een
serie over de zeven sacramenten.
Voor de vorige bijdragen heb ik
onder meer gebruik gemaakt van
informatie van websites als
www.catechese.nl, www.rkkerk.nl
en www.katholiek.nl. Omdat ik
toch liever wilde putten uit de
meest betrouwbare bron in dit
opzicht heb ik me voor het
parochieblad van Allerheiligen
de Catechismus van de
Katholieke Kerk cadeau gedaan.
Uitgave Gooi & Sticht / Licap,
2013.
Tot mijn opluchting stond in dit
lijvige boekwerk (784 blz.) over
de Mis en het Doopsel dezelfde
informatie als die ik eerder aan
het internet ontleend had.
In het Latijn wordt dit sacrament
“baptisma” genoemd. Centraal in
het doopsel staat “baptizein”: dat
is onderdompelen, in stromend
water duiken. De dopeling wordt
ondergedompeld in, gezegend
met het levengevend water van
Christus. Hij wordt opnieuw
geboren in Gods geest. In het
doopsel ontvangt hij het Woord,
het ware licht dat ieder mens
verlicht. Het doopsel is het
sacrament van het geloof.
Geloven doe je niet alleen.
Daarvoor heb je de gemeenschap
van de gelovigen nodig. In de
katholieke optiek kan alleen
iemand binnen het geloof van de
kerk gelovig zijn. Het geloof dat
voor het doopsel vereist wordt is
niet een volmaakt geloof, maar
een geloof dat de mogelijkheid
krijgt zich te ontwikkelen.
Dat vraagt nogal wat van een
baby, veel meer dan mogelijk is.
Op dat punt verschijnen de
ouders en de peetouders in

beeld. Zij beloven om het kind in
dat geloof op te voeden en te
begeleiden. Namens het kind
geven ze tijdens de doopviering
antwoord op de geloofsvragen
van de priester of de diaken.
Op een dag moet het kind zélf de
roepstem van God horen en er
antwoord op geven. Dat gebeurt
bij de eerste communie, bij het
vormsel en later in de keuzes die
het kind als volwassen kan maken
op basis van het geloof, dat door
de ouders en de gemeenschap
mede gevormd is.
De doopviering begint met het
noemen van de naam en met een
kruisteken op het voorhoofd van
het kind, het merkteken van Jezus
die voor ons gestorven en
verrezen is. Daarna volgt een
lezing uit de bijbel, het woord dat
het kind en overige aanwezigen
verlicht.
God wordt gevraag om het kind
de kracht te geven om nee te
zeggen op alles wat afleidt van
de weg naar God. Je richten op
God betekent ook dat je de
krachten van het kwaad de rug
toekeert.
Vervolgens wordt het doopwater
gezegend.
De ouders en de peetouders
spreken de doopbeloften uit.
De artikelen van de
geloofsbelijdenis worden hen in
vraagvorm voorgelezen, waarop
zij hun geloof in elk artikel
bevestigen
Vroeger werd de dopeling
daarna drie keer in her
doopwater ondergedompeld.
Daarvoor was zelfs een apart
bassin in een gebouw naast de
kerk, een doopkapel of
baptisterium. Prachtige

voorbeelden daarvan staan in
bijv. Florence en Pisa.
Nu wordt het doopwater drie
keer over zijn hoofd uitgegoten
terwijl de bedienaar zegt: “Ik
doop u in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige
Geest”. Bij iedere naam van de
Drievuldigheid giet de priester
water uit.
Daarna zalft de bedienaar het
voorhoofd van de pas gedoopte
met chrisma, een mengsel van
olie en balsem, dat ieder jaar
daags voor Witte Donderdag
door de bisschop wordt
gezegend in de Chrisma-mis.
Deze zalving duidt de gave van
de Heilige Geest aan de
gedoopte aan: hij is christen
geworden, gezalfd met de Geest
van Christus. Het woord
“Christus” betekent “Gezalfde”.
In de oosterse kerken wordt de
zalving na het dopen beschouwt
als het vormsel, een sacrament
dat het doopsel als het ware
bevestigt en voltooit. Deze
“tweede zalving” wordt bij ons
door de bisschop of een andere
Vormheer toegediend tegen het
einde van de
basisschoolperiode.
De dopeling ontvangt het witte
doopkleed, dat symboliseert dat
hij met “Christus bekleed is”.

Tenslotte ontvangt hij de
doopkaars die aan de paaskaars
ontstoken is en die aangeeft dat
Christus de gedoopte verlicht.
Het doopsel is een sacrament
dat de gedoopte geloof en
genade schenkt als hij opgroeit
in een omgeving die dat
geschenk erkent en waardeert.
Dat vergt aanzienlijk meer dan
enkele weken catechese
voorafgaand aan de twee
sacramenten die daarna komen,
de eerste communie en vormsel.
Ger Claessens.

Bronnen:
Geloof onder woorden, Katholiek
basisboek voor volwassenen, KBS
Uitgeverij, Den Bosch / Mechelen,
2009.
Catechismus van de Katholieke Kerk,
Gooi & Sticht / Licap, 2013

Baptisterum in Florence

“Sacrament of Baptism”,
Immaculate Conception Catholic
Church (Port Clinton, Ohio)

“By Baptism we are made flesh of the Crucified”
- Pope St. Leo the Great

|5

Nieuwe kerkbestuursleden stellen zich
voor…
haar doelgroep als kerkbestuurslid, namelijk
jeugd- en jongeren en gezinnen. Germaine volgt
Ans Bistervels op, die jaren zich actief inzette
voor onder andere de catechese op scholen, de
communie- en vormselvieringen. Net als Jan van
Goch heeft ook Germaine haar voorgangster nog
als achterwacht. Zo heeft ons kerkbestuur een
goede overdracht geregeld, waarin een vloeiende overgang van visie, kennis en contacten gerealiseerd kan worden.

In de vorige Samen Kerk kon u het interview lezen van de aftredende kerkbestuursleden. In deze editie laten we u kennis maken met de nieuwe
kerkmeesters.
Laten we maar eens beginnen met de twee nieuwe kerkbestuursleden aan u voor te stellen. Jan
van Goch volgt Frank Schaeffers op als beheerder
van het gebouw; onze Petrus’ Bandenkerk. Hij is
de zoon van André van Goch, die weer de voorganger was van Frank Schaeffers. Dat verklaart
wellicht dat u deze naam bekend in oren klinkt.
Jan is getrouwd met Mirjam en zij hebben samen
drie volwassen kinderen. Deze nieuwe post heeft
hij in goed overleg met onder andere Frank
Schaeffers op zich genomen. Vooral de goede
overdracht en het feit dat zijn voorganger op de
achtergrond de komende twee jaar nog beschikbaar is voor raad en daad was een doorslaggevende factor. Op deze manier blijft de continuïteit van onderhoud aan het gebouw ook bewaard, hetgeen ook een belangrijke voorwaarde
was voor onze nieuwe kerkmeester. Tenslotte lever je een mooie maar verantwoordelijke bijdrage aan Venray’s opvallendste gebouw.
Germaine Verbruggen woont sinds vijf jaar in
Venray samen met haar man Robert en haar twee
jonge zoons Ward en Koen. Het contact met de
kerk met name ontstaan door de twee jongens
die misdienaar zijn. In het dagelijks leven werkt
ze als docente Engels aan het Raayland College.
Hier komt ze ook in contact met een deel van
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Naarmate de kennismaking wat vordert leer ik
tijdens dit interview ook de diepere drijfveren
van onze nieuwe kerkmeesters kennen. Jan vertelt dat hij het belangrijk vind om dienstbaar te
zijn aan de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Hij wil niet alle tijd en energie op zijn bedrijf storten, maar als uiting van betrokkenheid
en dankbaarheid wil hij zijn talenten ook aan de
gemeenschap ten goede laten komen. Deze
waarde heeft hij van thuis duidelijk meegekregen. Daarin is zijn keuze om zich voor de kerk in
te zetten een bewuste keuze. Jan is er van overtuigd dat de Kerk namelijk een bindende factor is
binnen de Venrayse gemeenschap, die de moeite
waard is om bewaard te blijven. Wat hij daarbij
recent ontdekte dat de kerk in eerste instantie
een gebedsgebouw lijkt, maar dat er weldegelijk
een grote groep mensen actief betrokken is in en
om dit gebouw, die samen een levende gemeenschap vormen. Ook Germaine deelt deze visie. In
een kerk komen is voor haar thuis komen; of dat
nu hier is of in een kerk tijdens de vakantie in
Frankrijk.
Dat thuiskomen in de kerk wil ze ook graag overbrengen aan de jeugd. Ze gunt hen een plek waar
ze thuis mogen komen, waar deze jonge mensen
mogen ervaren dat ze geliefd zijn en er toe doen.
Ze wil als kerkbestuurslid bijdragen aan het uitdragen van Gods belangrijkste boodschap: in de
Venrayse kerk kun je God de Vader en zijn kerkgemeenschap ontmoeten, die er voor jullie jongeren zijn omdat jullie ertoe doen! Daarin ligt
een actieve taak voor de Venrayse kerkgemeenschap. Germaine citeert de uitspraak van deken
Smeets: ‘Als de Kerk niet dient om te dienen,

waartoe dient ze dan?’. Dit ‘dienen’ zal uitgedragen moeten (blijven) worden door ons als parochianen en daarin is het kerkbestuur dienend aan
de gemeenschap.
Ook het kerkgebouw zelf is een dienend gebouw,
zo vertelt Jan van Goch, dat laat zien hoe de kerk
in Venray dienend aanwezig is. De vele duizenden jongeren en volwassenen die jaarlijks de Petrus’ Bandenkerk bezoeken maken kennis met dit
Godshuis, waarin de liefde voor God én de naaste
de belangrijkste boodschap is. Jan hoopt dat de
vele bezoekers na zo’n bezoek ook over deze
boodschap gaan nadenken. De kerk is niet zomaar een monument of een museum, maar een
levend gebouw met een levende boodschap. Hij
maakt zich er dan ook geen zorgen over dat in de
toekomst ons kerkgebouw enkel als museum nog
een functie zal hebben in onze Venrayse gemeenschap.
Voor de mensen die behoefte hebben aan verdieping en bewustwording is Germaine op zoek naar
nieuwe kansen, die erop gericht zijn deze mensen, ouders, vormelingen, tieners en jongeren
momenten van verdieping en bezinning aan te
bieden. Jan vult aan dat gemeenschapszin, zo las
hij onlangs in een onderzoek, sterk bijdraagt tot

het geluk van mensen. Deze waarde met name op
de jeugd overbrengen is een van de uitdagingen
waar deze kerkbestuursleden voor staan. De recente orgelrenovatie laat zien dat de Venrayse
gemeenschap echt wel bereid is om hun steentje
bij te dragen en deze bijdrage versterkt de gemeenschap. Daarin ligt inspiratie en hoop voor
de toekomst. De jeugd heeft de toekomst en
Venray heeft een rijke historie binnen de Petrus’
Bandenkerk met een levende gemeenschap. Beide kerkbestuursleden zijn zich bewust van de uitdagingen die op hun pad komen. Onze nieuwe
kerkmeester hebben zin om aan hun nieuwe uitdaging te beginnen, ze zijn hoopvol en enthousiast.
Germaine Verbruggen en Jan van Goch, dank
voor jullie openheid tijdens dit interview. We
wensen jullie een gezegende tijd toe als kerkbestuursleden.
De lezers van dit blad nodig ik uit om samen met
mij te bidden voor beiden en het hele kerkbestuur. Dat zij onder Gods Geest de wijsheid en
moed mogen hebben het goede voor onze Venrayse kerkgemeenschap te doen.
Arthur Gerritzen

De suppoosten van de Grote Kerk…
hebben op 31 oktober zoals voorgaande jaren
het eerste deel van het seizoen 2017 –’18
afgesloten. Dit begon op de dinsdag na Pasen.
De reden dat de kerk vanaf november voor de
bezoekers gesloten is, is heel eenvoudig: het
wordt in de herfst- en wintermaanden te koud in
de kerk voor de vrijwilligers die daar dan twee
uur aanwezig zijn om de gasten te ontvangen.
In deze periode werd de kerk bezocht door 6049
bezoekers en waren er aparte rondleidingen voor
249 deelnemers. Dat is per dag dat de kerk open
was een gemiddelde van 37 personen. Mensen
van overal. Bezoekers komen met diverse
motieven naar de kerk. Zij komen voor de
beelden en ander kerkschatten; voor een
moment van bezinning en gebed of om een
kaarsje op te steken. Daarnaast werd onze
website ook vaak bezocht.

Het tweede deel van het seizoen begint op 1e
Kerstdag en eindigt op Driekoningen. Op
verzoek van velen is de kerk dan ook open om de
kerststallen te bekijken en, niet te vergeten de
verzameling engelen van deken Smeets in de
doopkapel. Wij hopen dat het dan niet zo koud
is! Voorgaande jaren lag het bezoekersaantal
tijdens deze dagen rond 1700. Waarom zou het
dit jaar anders zijn? U bent bij dezen
uitgenodigd.
De kerk is op 1e en 2e Kerstdag open van 12.00
uur tot 17.00 uur.
Op de dagen door de week en 31 december van
14.00 uur tot 16.00 uur.
Namens de suppoosten,
Jan van Casteren
coördinator
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In memoriam deken Huisman
Op 16 november ll. is emeritus-deken Huisman
op 93-jarige leeftijd overleden. In Venray was hij
de laatste jaren bekend als vervangend
voorganger in de Paterskerk en in Smakt. Hij was
daar een bijzonder welkome gast omdat hij een
beminnelijk en blijmoedig mens was.
Toen deken Huisman in 2011 op zijn 87ste met
emeritaat ging was hij de oudste deken in onze
kerkprovincie. Hij was toen bijna 30 jaar
werkzaam geweest als deken van Gennep.
In een interview voor het Bisdomblad de Sleutel
bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum als
deken in 2007.
Deken Huisman vertelt daarin openhartig over
zijn leven als herder in verschillende parochies,
waar hij door zijn oversten naar toe werd
gestuurd. Hij was in eerste instantie niet altijd
even gelukkig met hun zendingen. Tekenend
voor zijn optimisme is dat hij bij zijn vertrek uit
deze parochies telkens weer constateert dat hij er
een mooie tijd heeft gehad en er met veel plezier
heeft gewerkt en gewoond.
Na het Tweede Vaticaanse Concilie dachten
velen dat de Katholieke Kerk wezenlijk zou
veranderen, bij de tijd gebracht zou worden. Alles
kon en alles was mogelijk, dacht men.
“De ramen van de kerk gingen open”, zegt de
deken, “er kwam ruimte. Ik heb hier royaal aan
mee gedaan. De H. Mis werd voortaan in de
volkstaal gelezen en jongerenkoren met
hedendaagse muziek deden hun intrede. Ik
genoot van die tijd”.
Die vernieuwing leidde echter ook tot polarisatie
tussen gelovigen die vonden men veel te ver ging
en anderen die nog veel verder willen gaan.
Toen de deken in 1982 in Gennep kwam trof hij
daar verdeelde parochies en een verdeeld
priesterteam aan. Zijn eerste gedachte was: hoe
houd ik de mensen bij elkaar.
In 1982 waren er in het dekenaat Gennep nog 14
parochies en 15 priesters. Dat aantal priesters
daalde sindsdien fors en ook dus het aantal
parochies. Kerken werden afgebroken,
seminaries gesloten en zijn eigen dekenaat
Gennep opgeheven.
Tijdens deze woelige jaren en ook daarna hield
de deken een rotsvast vertrouwen in de toekomst
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van de kerk. Hij werd priester omdat hij bijzonder
geraakt werd door het leven van Jezus.
“Over dat leven hebben de vier evangelisten,
ieder voor zich, een evenwichtig verhaal
geschreven waar geen speld tussen te krijgen is.
Jezus zelf heeft gezegd dat hij “de weg, de
waarheid en het leven is”. Als je als priester werkt
vanuit die gedachte dan lig je niet wakker van de
golfbewegingen die de kerk nu meemaakt. De
kerk blijft overeind, daar geloof ik rotsvast in. Om
die reden blijf ik ook een gelukkig mens, want ik
geloof dat het allemaal goed zal komen.
Je komt niet op de berg Tabor terecht als je niet
over de Calvarieberg bent gegaan. Wij priesters
moeten gewoon bezig zijn met zaaien. Wij zijn
niet degenen op de eerste plaats moeten denken
aan oogsten”.
Over zijn preken zei hijzelf eens: “Ik huldig het
principe dat je er eerst voor moet zorgen dat je
iets te zeggen hebt. Zeg dan wat je te zeggen
hebt en houd op zodra je dat gedaan hebt”.
In de Paterskerk en Smakt hebben kerkgangers
de laatste jaren ervaren dat hij in kort tijd veel
kon zeggen, mild en doordacht.
Hij was daar een bijzonder welkome gast omdat
hij een beminnelijk en blijmoedig mens was.
Moge hij rusten in wel verdiende vrede.
Ger Claessens,
Bron: Bisdomblad de Sleutel, 2007.

Gebedsdienst in de sfeer van Taizé
Onder die naam houden we sedert enige jaren
viermaal per jaar een (Taizé-)viering in de
Paterskerk.
Om precies te zijn de eerste was 16 april 2010.
Opgezet door een initiatiefgroepje uit de Grote
Kerk en de Paterskerk
In Taizé-gebedsvieringen houdt men zich met
name bezig met meditatie, gebed en veel zang.
De zang heeft een eenvoudig en repeterend
karakter, waardoor zij enerzijds als een “brug”
fungeert die mensen helpt vanuit de drukke
wereld te verstillen; en anderzijds ook snel door
alle aanwezigen kan worden meegezongen.
Iedereen die aanwezig is, zou de melodie moeten
(kunnen) meezingen, en - zo mogelijk - ook de
harmonieën.
Ondersteuning door instrumenten: gitaar, orgel,
piano of cello, fluit … heeft eenzelfde
ondersteunende functie.
Een eventueel koor heeft de rol de zingende
gemeente te ondersteunen en de harmonie van
het lied vast te houden Begeleiding door
instrumenten, hetzij een klassieke gitaar, hetzij
orgel, piano of cello, enz. heeft dezelfde
ondersteunende functie.

Het Taizé-kruis is een vast symbool van
deze diensten

Oorsprong
De oorsprong van deze Taizé-vieringen voert
terug naar een gemeenschap in het gelijknamige
Franse dorp , die in het 1945 werd opgericht door
de Zwitser Roger Schutz, die als Fère Roger ook
de eerste prior was.
De geschiedenis van de gemeenschap begint
in 1940 toen broeder Roger (toen 25 jaar) in het
plaatsje Taizé in de omgeving
van Cluny aankwam (let op: er zijn drie plaatsen
in Frankrijk onder die naam !). Hij kocht er een
huis waar hij mensen opving die het
oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten,
voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten,
maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. In
de tussentijd hadden de eerste broeders zich bij
hem aangesloten, waarmee hij in 1949
de oecumenische gemeenschap stichtte.
Inmiddels telt deze gemeenschap circa honderd
broeders, katholiek en van - verschillende protestantse afkomst uit bijna dertig landen. De
broeders leven in eenvoud en aanvaarden voor
zichzelf geen enkele gift. Zij richten zich vooral
op jongeren. In de loop der jaren zijn jongeren in
steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen om
een korte tijd deel te nemen aan het leven van de
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gemeenschap van Taizé. Jaarlijks vertoeven zo’n
100.000 jongeren er voor een week.
Dit leven staat in het teken van verzoening tussen
verdeelde christenen en gescheiden volkeren.
Taizé heeft een grote aantrekkingskracht op
voornamelijk jonge mensen. Dit komt mede door
de manier van geloofsbeleving. Het goede en
aangename staat voorop. Er zijn geen oproepen
tot bekering.
Daarom worden met name ook de jongeren van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
diensten om aldus kennis te maken met deze
bijzondere manier van vieren.

Frère Roger

Europese ontmoetingsdagen
Ieder jaar vinden internationale
ontmoetingsdagen plaats steeds in een andere
Europese stad.
Deze Europese Ontmoeting wordt sinds 32 jaar
georganiseerd. Aan de bijeenkomsten nemen
doorgaans zo’n 25.000 jongeren deel. Doel is
jongeren uit Oost- en West-Europa bij elkaar te
brengen. Onder de titel ‘Pelgrimage van
Vertrouwen’ wordt gebouwd aan vrede door de
uitwisseling tussen jongeren over geloof, leven en
cultuur.
De laatste jaren o.a. in Bazel (2017), Riga (2016),
Valencia (2015). In december 2010 was – op
gezamenlijke uitnodiging van de Protestantse
Kerk Nederland, de Bisschoppenconferentier en
burgemeester Aboutaleb – Rotterdam (“Taizé aan
de Maas”) de ontmoetingsplaats.
Informatie over de ontmoetingsdagen in Rotterdam:
http://www.taize.fr/nl_rubrique2044.html
Voor foto’s:
http://www.taize.fr/nl_article11513.html

10 |

Opbouw
De dienst kent een vaste opbouw: opening, een
of twee liederen om het gebed te beginnen, een
(psalm)tekst, een korte lezing, een lied, stilte,
voorbeden of korte akklamaties afgewisseld met
een (akklamatie)lied, het onze vader, een lied,
een slotgebed, aan het eind wordt het gebed als
het ware voortgezet door te blijven zingen, tot
ieder zich langzaam successievelijk naar de
koffieruimte heeft begeven.
Koffie na
Met na afloop onder
een kop koffie
ontspannen met elkaar
napraten. Daar is ook
steeds een
informatietafel met
publikaties en ander
informatiemateriaal
over en van Taizé
aanwezig.
De vaste werkgroep
De tot vaste werkgroep uitgegroeide
intitiatiefgroep is – vanzelfsprekend oecumenisch samengesteld en bestaat uit
(alfabetisch): Norma Ansinger, Riet en Jack
Gardeniers, Ineke Grootemaat, Joke Halmans; en
soms aangevuld met pastoor Miedema en
dominee OpdenBrouw.
De gebedsdienst wordt gehouden in de
Paterskerk in Venray en begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.10 uur worden de liederen gezamenlijk
geoefend.
Jack Gardeniers

Verdere informatie over Taizé:

https://taize.fr

in het Nederlands:

https://www.taize.fr/nl
Taizé Nederland:
http://www.taizeinnederland.nl/
Jongerenwebsite over Taizé
(in het nederlands):
taize.jongerenwebsite.nl/taizeimpressie.htm

Hoi kinderen,
Volgens mij hoef ik niet te vragen wie er weet welk feest we
bijna vieren in de Kerk, of wel? Dat is natuurlijk Kerstmis,
de geboorte van Jezus!!
Jezus die als een klein baby’tje op de aarde geboren werd
om uiteindelijk onze Redder te zijn.
Ik wens jullie heel mooie en gezellige dagen toe,
met Jezus als middelpunt van het grote feest!
| 11

Wie kan al zo goed cijfertjes lezen en de cijfertjes op de
goede volgorde met elkaar verbinden, zodat de tekening
compleet wordt? Heel veel succes en daarna mag de tekening
ook nog heel mooi ingekleurd worden!

En jullie weten het………als jullie tips/leuke ideeën/ grappige
uitspraken hebben, email ze dan naar
samenkerkkinderboekje@hotmail.com
Allerheiligen-memory : knip de kaartjes uit en spelen maar!!
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Iedereen versiert met Kerstmis het huis met kerstballen en
rode, groene en gouden slingers. Met hulst, kerstbomen en
allerlei andere ‘echte’ kerstversieringen.
Een leuke knutseltip om dit jaar ook eens in huis te hangen
met Kerstmis :

Zelf geknutselde beschuit met muisjes!!!

…… met strijkkralen

...... met watjes of propjes crêpe-papier op een rond karton.

Of ’s ochtends bij het kerstontbijt misschien wel
échte beschuit met muisjes!!!
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Gaan jullie met Kerstmis ook, net als deze kindjes,
mooie kerstliedjes zingen?? Met alle mensen in de kerk en
ook gewoon bij je thuis. Dat vindt Jezus heel fijn!!
Kijk maar eens op www.youtube.nl bij
“Kerstliedjes Elly en Rikkert”.

Zalig Kerstmis
en
Zalig Nieuwjaar
En jullie weten het………als jullie tips/leuke ideeën/ grappige
uitspraken hebben, email ze dan naar
samenkerkkinderboekje@hotmail.com
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Diocesane Pastorale Raad
Op 20 november ll. was de laatste
vergadering van Mgr. Wiertz met de
Diocesane Pastorale Raad van het
bisdom. Evenals de priesterraad
wordt de diocesane pastorale raad
ontbonden bij het terugtreden van
de bisschop. Als de nieuwe bisschop
is aangetreden, worden ook een
nieuwe priesterraad en een nieuwe
DPR gekozen.
Deze laatste vergadering verliep
anders dan gewoonlijk. De
bijeenkomst begon met een
vesperviering in de Broederkapel, die
vanuit de reguliere vergaderruimte
binnendoor bereikbaar is.
Voorgangers waren Mgr. De Jong en
Mgr. Schnackers.
De vergadering zelf was een vervolg op de
september vergadering en stond in het teken van
de Nieuwe Evangelisatie. Daarover werd onder
meer opgemerkt dat deze evangelisatie enerzijds
op ons eigen land gericht was en anderzijds ook
en vooral op de toekomst van de kerk. Het gaat
daarbij niet om “zieltjes winnen” of zakelijke PR.
Het gaat om onze eigen inzet voor het behoud
van de vele kostbaarheden in ons geloof. Nogal
eens wordt opgemerkt dat de kerk niet deugt of
uit de tijd is. De kerk zijn wij. Wij dragen die kerk
de toekomst in of niet.

De polarisatie werd gevolgd door de publiciteit
rond het misbruik in de kerk. Priesters en
gelovigen waren verrast en ontzet over wat er
gebeurd was. Gewetensonderzoek leidde tot
oprechte excuses en gesprekken met de
slachtoffers.
In de huidige periode staat de nieuwe
evangelisatie centraal. Het aantal priesters van
binnen het eigen bisdom blijft dalen, het
kerkbezoek loopt verder terug. Een verregaande
secularisering treft vooral West-Europa. Priesters
uit Oost-Europa, Azië en Zuid-Amerika
ondersteunen is ons bisdom de zielzorg. De
opdracht “Gaat uit over de hele wereld en
De bisschop blikte terug op de periode waarin hij verkondigt het evangelie aan heel de schepping”
het diocees heeft geleid.
wordt in ons land geassocieerd met kolonisatie.
Die periode begon met een tijd van polarisatie. Het blijft de kern van de blijde boodschap. “Gaat
In het bisdom bestond een kloof tussen groepen uit naar…” betreft dan ook de toekomst van onze
meer behoudende dan wel meer
kerk. Het geloof is die opdracht zeker waard.
vooruitstrevende gelovigen. Bizarre
Geloof is een relatie met God. Het is geen
vooroordelen werden over en weer in stand
wetenschap of een idee maar een relatie, die het
gehouden. Mensen maakten karikaturen van
verstand overstijgt. Eerst komt het hart en daarna
elkaar.
volgt het verstand. Veel mensen richten zich
Geleidelijk aan gingen ze elkaar zien zoals ze
uitsluitend op het verstand en vergeten het hart.
waren: gewone gelovigen met verschillende
Het zal voorlopig een woestijntocht worden voor
achtergronden en ideeën. Gesprekken kwamen priesters zonder kerkgangers en ouders zonder
op gang, verhoudingen raakten meer in balans. gelovige kinderen en kleinkinderen. De exodus
van het volk Israël duurde 40 jaar.
Onze tocht zal ook lang duren. Heel lang. De
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bisschop blijft geloven in het perspectief. Er is
uitzicht. Er kómt uitzicht. Tot het zover is gaat
onze kerk van oase naar oase. Ook die zijn er.
Ook die zullen er blijven en talrijker worden
totdat het beloofde land gloort.
Ten afscheid kregen alle leden van de raad een
exemplaar van de bundel “Hi is ons leven”,

uitgeverij TIC, 2017.
Een verzameling columns van Mgr. Wiertz die in
de loop der jaren zijn afgedrukt in het
bisdomblad en op de website. Elders in dit
parochieblad kunt u één van deze columns lezen.
Ger Claessens.

Convocaat Borgman

Adelbertlezing
Maandag 19-02-2018 Theehuis Odapark
Aanvang: 20.15 uur
Adelbertleden en introducés zijn van harte
welkom
Prof. dr. Erik Borgman: “Leven van wat komt”

Volgens Borgman biedt een gelovige visie op het
leven een alternatief voor de overtuiging dat wij
de werkelijkheid moeten temmen wil een goed
leven mogelijk zijn. Deze gerichtheid op
maakbaarheid sluit tal van groepen van het
goede leven uit en leidt ertoe dat wij van onszelf
voortdurend het onmogelijke eisen. Maar de
wereld is al gered en het rijk van God is nabij,
verkondigt het evangelie. Wat betekent dat voor
onze omgang met vluchtelingen, voor het
onderwijs, de zorg en de economie? Wat
betekent het voor ons eigen leven?
Erik Borgman (Amsterdam 1957) studeerde
theologie en filosofie in Nijmegen, promoveerde
op een proefschrift over de bevrijdingstheologie
en schreef het eerste deel van de biografie van
Edward Schillebeeckx. Hij is lekendominicaan en
thans hoogleraar publieke theologie en directeur
van het Tilburg Cobbenhagen Center van de
Universiteit van Tilburg.

De laatste vijftig jaar wil de kerk zich vooral
Zie ook www.adelbertvenray.nl
aanpassen aan de eigentijdse samenleving en
cultuur. Een moderne kerk in een moderne
wereld gold en geldt als de weg naar de
toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in
diepe crisis en weet zelf de weg naar de
toekomst niet goed meer te vinden. Hoog tijd
om een plan dat er direct na het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965) al was, alsnog uit
te voeren: vanuit gelovig perspectief de
eigentijdse ontwikkelingen analyseren. Zo kan
zichtbaar worden wat in onze situatie 'de
tekenen zijn van de aanwezigheid van God en
van zijn plannen'. Wat een onoverkomelijk
probleem lijkt, kan een aanzet zijn voor nieuw
begin.
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Restauratie van twee neogotische engelen
De stichting Behoud en
Restauratie Beeldenschat
Sint Petrus’ Bandenkerk
draagt zorg voor de
beelden, paramenten en
andere kerkschatten. De
zorg voor de beelden in de
kerk is daarvan een van de
belangrijkste. Deze taak
bestaat uit een jaarlijkse
controle op van de beelden
op eventuele aantasting
door houtworm en het
(laten) reinigen van de
beelden. Maar soms is dit
niet voldoende meer en moet een restauratie
uitgevoerd worden door een professional.
De meeste beelden, zeker de oudste, zijn
allemaal gerestaureerd en nu zijn de “jongere”
exemplaren aan de beurt.

van schadelijke insecten of larven. Zo nodig
worden die bestreden. De eventuele (worm-)
gaatjes worden gedicht.
In een dergelijke restauratie gaat veel tijd zitten
en dus zijn de loonkosten hoog. De kosten van
het gebruikte materiaal valt in niet hierbij. De
totale kosten voor deze behandeling zijn begroot
op 6000 euro exclusief de verschuldigde BTW.
Een fors bedrag.

Hoewel de stichting wel enige
reserves heeft, zouden deze
uitgeput zijn na deze
operatie. Daarom zijn er bij
diverse instanties subsidies
aangevraagd. Ook u kunt ons
daarbij natuurlijk helpen door
een gift op onze rekening.
Ons nummer: NL 40 ABNA
042 1166 1077 t.n.v. Stichting
Behoud en Restauratie
In deze groep vinden wij ook de vier neogotische Beeldenschat St. Petrus’
engelen. Zij hoorden bij het altaar dat uit het
Bandenkerk. De stichting
atelier van Pierre Cuypers kwam en in 1895 in de heeft een ANBI erkenning
kerk geplaatst werden in de oorlog vernield
met nummer: RSIN
werd. Zij zijn gemaakt van lindenhout dat erg
816047364
zacht is en gevoelig voor beschadigingen en
ongedierte.
Hartelijk dank.
Twee van deze engelen staan nu links en rechts
naast het altaar. Een draagt de doek van
Jan van Casteren
Veronica; de andere droeg oorspronkelijk de
Voorzitter
doornenkroon. Deze twee engelen zijn enkele
jaren geleden al gerestaureerd door het
restauratie atelier in Maastricht. (SRAL)
Nu bestaat het plan om ook de laatste twee te
laten behandelen. Het is de engel met de
godslamp en de andere met een wierookvat. Zij
staan in het priesterkoor opzij van het altaar,
hoog tegen de muur.
Bij een dergelijke behandeling wordt het stof en
ander vuil verwijderd. De aanwezige polychromie
(verf) wordt geïnspecteerd, gereinigd en
loszittende verfdeeltjes worden vastgezet. Het
beeld wordt gecontroleerd op de aanwezigheid
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Programma Samen Kerk-avonden januari
t/m juni 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 catechist Arthur Gerritzen (06-46656753).
Dinsdag 9 januari 19:30
Thema-avond abortus door Stirezo
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.
Dinsdag 20 februari 19:30
Bijbelmeditatie en het getijdengebed bidden in de vastentijd
Tijdens de vastentijd een avond van gebed met elkaar. In de eerste
helft van de avond bestuderen we aan de hand van de Viganmeditatietechniek samen het evangelie van de komende zondag. In de
tweede helft bidden we samen het avondgebed uit het getijdengebed.

Dinsdag 13 maart 19:30
De eucharistie uitgelegd
Als opmaat naar de goede week verdiepen we ons in de eucharistie. Dit
doen we aan de hand van de dvd die door Cafe uitgegeven is. In drie
sessies van 30 minuten nemen we de eucharistie door met elkaar. Iedere sessie bestaat uit een aflevering van de dvd van 20 minuten, daarna
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
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Dinsdag 10 april 19:30
Gastspreker diaken Vervoort: Iconen schilderen
Op deze avond is diaken Vervoort uit Sittard te gast. Hij vertelt over de
kunst van het iconen schilderen. Er is aandacht over de geschiedenis en
werkwijze bij deze bijzondere kunstvorm. Hij vertelt hierover aan de
hand van eigen werk, die hij die avond in de Paterskerk zal uitstallen.

Dinsdag 8 mei 19:30
De geschiedenis van de Rozenkrans
Meimaand is Mariamaand. Pastoor Eli uit Vlaanderen komt vertellen
over de geschiedenis van de Rozenkrans.
(Onder voorbehoud, de datum kan nog wijzigen! Hou de mededelingen
goed in de gaten!)

Dinsdag 12 juni 19:30
Slotavond en tuinfeest
Op deze laatste avond sluiten wij traditioneel af met een tuinfeest.
Wees welkom en sluit met ons samen op feestelijke wijze het seizoen af
onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming
van de kosten voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.
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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.

Negenentwintigste zondag
door het jaar
22 oktober 2017
Mattheüs 22,15-21

Enkele leerlingen van de Farizeeën vragen aan Jezus of het geoorloofd is om aan de keizer belasting te betalen. Deze vraag beantwoordt Hij
met een tegenvraag: “Van wie is de beeldenaar
Achtentwintigste zondag door het jaar
en het opschrift op deze munt”. Ze antwoordden:
15 oktober 2017
“Van de keizer.”
Daarop sprak Hij tot hen: “Geeft aan de keizer
wat de keizer toekomt,
Mattheüs 22,1-14
en aan God wat God toekomt.”
Christenen leven niet alleen in hun kerken maar
Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning, die
ook in een economische politieke realiteit.
een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
Op onze Nederlandse euro’s staat de afbeelding
Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen
die hij voor de bruiloft had uitgenodigd, maar zij van onze koning. Onze koning vertegenwoordigt
de regering van het land waarin wij wonen. Een
wilden niet komen.
De koning stuurt andere dienaars. Ook hún uitno- regering waaraan we belasting betalen, een land
diging werd genegeerd. De genodigden hadden waarin we samenleven.
Veel in dat land wordt geregeld met geld. Heel
het te druk met andere dingen, de een met zijn
veel, maar mensen niet.
akker, de ander met zijn zaken.
Mensen zijn niet te koop. Ze worden namelijk
Weer andere genodigden grepen zijn dienaars
niet gekenmerkt door de beeltenis van hun kovast, mishandelden en doodden hen.
Want ze weten zélf wel wat goed voor hen is, ze ning, maar zijn geschapen naar beeld en gelijkezijn bang dat die uitnodiging hun eigen wijsheid nis van God zelf. De waardigheid van ons mensen
wordt bepaald door de mate waarin we erin slaondermijnt.
Dan wordt de koning boos en stuurt zijn dienaars gen aan Zijn beeld te beantwoorden. Door de
naar de kruispunten der wegen om uit te nodigen mate waarin we erin slagen Hem te beminnen en
onze naasten als ons zelf.
wie ze maar tegenkommen. Ze brachten allen
mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Deze laatste genodigden staan open voor de ko- Laatste zondag van het kerkelijke jaar
ning en voor zijn boodschap. Ook zij hebben het Hoogfeest van Christus Koning
soms te druk met hun zaken en hun akkers. Ook 26 november 2017
zij hebben soms andere ideeën over de weg die
ze moeten gaan en geraken dan op dwaalsporen.
Maar ze geven in ieder geval gevolg aan Zijn uit- Mattheüs 25,31-46
nodiging, soms van harte, soms minder. Maar ze
Van wie is Christus nog koning? Wie ziet Hem
kómen.
nog als koning?
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des
Zijn kruisbeeld verdwijnt uit onze huizen. In ChiHeren.
na kunnen mensen afbeeldingen van Hem inruiZalig zij die op die uitnodiging in willen gaan.
len voor steun van de communistische partij.
We bekommeren ons aanzienlijk meer om de gezondheid van ons lichaam dan om het heil van
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onze ziel.
Het evangelie van Mattheüs beschrijft hoe de
Mensenzoon, de Koning van het heelal, in al zijn
heerlijkheid zal terugkomen om als een herder de
schapen van de bokken te scheiden, de eersten
ter rechterzijde, de anderen ter linkerzijde. De
schapen, de gezegenden, zullen ingaan in Zijn
paradijs.
Voor zover wij al geloven in een paradijs na dit
leven, gaan we er vaak van uit dat iedereen daar
zal binnengaan, want “het maakt toch niet uit wat
je doet”. Je zou er dus ook Hitler kunnen tegen
komen en Judas Iskariot.
Het maakt volgens Jezus wel degelijk iets uit wat
je doet.
Bepalend voor een oordeel over je leven is al datgene wat je gedaan hebt voor de “minsten der
Mijnen”.
Alles wat je, ook in Zijn naam, gedaan hebt voor
alle minsten der Zijnen, die je op je levensweg
ontmoet. Alle kleine en grotere dingen die binnen je bereik lagen.

Geen grote woorden of mooie ideeën maar:
“de dorstigen te drinken geven,
de vreemdelingen opnemen,
de naakten kleden,
de zieken en de
gevangenen bezoeken”.
Al je naasten nabij
blijven zoals Hij ons
nabij blijft.
Zo eenvoudig is
het, in wezen.
Een kerkganger

Onherbergzaam?
Een stekende zin
uit het kerstverhaal:
“Er was voor Jozef en Maria
geen plaats in de herberg”.
Bij Zijn komst in onze wereld
staat er geen ontvangstcomité
gereed om Hem te ontvangen.
Als God dan Zijn gezicht laat zien
in het kleine kind Jezus
dan zijn er maar weinigen
die dat bemerken, ja die Hem opwachten.

met bedreiging en afwijzing om hen heen?
“Er was voor hen geen plaats in de herberg”.
Kun je dan zeggen
dat we daarvan geleerd hebben,
dat er nu wél plaats is voor God in onze wereld?
Natuurlijk: er heerst bij ons godsdienstvrijheid.
En Kerstmis wordt alom gevierd
met toeters en bellen en feestgedruis.
Maar is er echt plaats in onze harten
voor de komst van God in mijn wereld?
Of is mijn herberg al overvol
met kerstmisvierende gasten?

“Er was voor hen geen plaats in de herberg”.
“Er was voor hen geen plaats in de herberg”.
Wel een grot in het veld.
En wat herders in de buurt met hun schapen.
Overkomt dat niet menigeen?
Hoevelen voelen zich niet welkom?
Hoeveel mensen zijn zo door het leven geslagen
dat ze zich in een onherbergzame wereld wanen

+ Frans Wiertz

Uit: Hij is ons leven, uitgeverij TIC, 2017
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De Samen Kerk-agenda - januari tot en
met februari 2018
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 apam.gerritzen@gmail.com

Dinsdag 9
januari 2018
19:30 - 22:00

Samen Kerkavond
Thema-avond abortus door stichting Stirezo

Vrijdag 12
januari 2018
19:30 - 22:00

Jongerengroep Connect
Voor middelbare scholieren, studenten en jongeren. Belangstelling? Neem contact op met
Arthur Gerritzen (06-46656753)

Zondag 21
januari 2018
11:00 – 12:00

Gezinsviering
Voor gezinnen met schoolgaande kinderen

Zondag 4
februari 2018
11:00-12:00

Presentatieviering communicanten Paterskerk
Tijdens deze viering zullen de communicanten van
het komende voorjaar zich voorstellen tijdens de mis.

Dinsdag 20
februari 2018
19:30 - 22:00

Samen Kerkavond Bijbelmeditaties en het getijdengebed bidden
in de vastentijd
Tijdens deze avond mediteren we samen over het
zondagsevangelie en bidden we het getijdengebed.

Pastorie Paterskerk

Nog niet bekend

Petrus’ Bandenkerk

Paterskerk

Pastorie Paterskerk

“We must fear God out of love, not love Him out of fear. “
-Saint Francis de Sales
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“While the world changes, the cross stands
firm.”
Saint Bruno of Cologne

Vieringen rond Kerstmis 2017
Grote Kerk

Paterskerk

Dinsdag
19 december

9.00 uur:
Ochtendmis

Zaterdag 23 december

19.15 uur:
Eucharistieviering, 4e zondag van
de Advent
(9.30 uur):
Géén viering
17.00 uur:
Kindje Wiegen (viering voor
petuers en kleuters met
kerstverhaal en kerstliederen)
19.00 uur:
Gezinsviering
(Jeugdorkest Euterpe)
23.00 uur:
Nachtmis
(St. Petrus’ Bandenkoor)
9.30 uur:
Hoogmis
(St. Petrus’ Bandenkoor)
11.00 uur:
Eucharistieviering
(Venrays Mannenkoor)

18.30 uur:
Avondmis
19.00 uur:
Viering van Barmhartigheid,
aansluitend biechtgelegenheid
18.00 uur:
Eucharistieviering, 4e zondag van
de Advent
(11.00 uur):
Géén viering
17.00 uur:
Kindje Wiegen (viering voor
petuers en kleuters met
kerstverhaal en kerstliederen)
19.00 uur:
Plechtige Gezinsviering
(dameskoor Chrisko)
21.00 uur:
Nachtmis
(seniorenkoor Crescendo)
-

Zondag 24 december
Kerstavond

Zondag 25 december
Eerste Kerstdag

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag

Woensdag 28 december

Zaterdag 30 december
Zondag 31 december
Oudjaar

Maandag 1 januari
Nieuwjaar

(9.30 uur):
Géén viering
11.00 uur:
Eucharistieviering
(MMSK Petrus’ Banden)
9.00 uur:
Ochtendmis, aansluitend gebed en
zegening bij het monument voor
naamloze en doodgeboren
kinderen
19.15 uur:
Eucharistieviering, H. Familie
9.30 uur:
Hoogmis, H. Familie
(19.15 uur):
Géén viering
11.00 uur:
Gezamenlijke viering van de
Eucharistie, Maria, Moeder van
God, installatie nieuwe
kerkbestuursleden, aansluitend
nieuwjaarstreffen in Anno ‘54

11.00 uur:
Eucharistieviering mét
kinderwoorddienst
(Zangers van Sint Frans)
11.00 uur:
Eucharistieviering
(Gemengd koor ’t Zonnelied)
18.30 uur:
Avondmis

18.00 uur:
Eucharistieviering, H. Familie
(11.00 uur):
Geen viering
18.00 uur:
Eucharistieviering, H. familie
(Samenzang)
Géén viering
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GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl

Langs deze weg wil ik eenieder dankzeggen voor de dienst
welke op 2 november in de Paterskerk te Venray werd
georganiseerd.

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.

Het heeft ons als familie troost gebracht. De zorgvuldigheid
waarmee onze Moeder werd herdacht en alle aandacht voor
alle gestorvenen.

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:

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.

Nogmaals hartelijk dank aan al degenen die deze dienst zo
mooi en zorgvuldig hebben georganiseerd.

Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:

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

Parochiekroniek
GROTE KERK
Overledenen

Marian Molenaar-Peeters, 52 jaar -- Truus Tacken, 85 jaar -- Piet Vervoort, 77 jaar -Jan Willems, 74 jaar -- Ad Hijl, 86 jaar

Huwelijken en Jubilea
Geen

Dopelingen

Emma van Mil -- Tijn Terweele

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur

PATERSKERK

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

Overledenen

H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Huwelijken
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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

Anthony Addae, 57 jaar

Geen

Dopelingen

Dex Emons -- Victoria de Prez -- Vincenzo de Prez

