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De actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans wordt jaarlijks in de maand januari gelanceerd. Een
bijzonder moment: we sluiten het oude jaar af en kijken vooruit naar
het nieuwe jaar dat we inmiddels begonnen zijn. Enerzijds staat de tijd
even stil – we kijken terug, met weemoed, spijt, dank, met een lach en
een traan, met alles wat er gebeurd is, voorgevallen en wat we gemist
hebben of graag anders hadden gezien, met wat we niet hadden willen
missen, met veel vreugde of juist met verdriet, en anderzijds weten we en
ervaren we dat de tijd ook meteen weer onverbiddelijk verder gaat en wij
met de nieuwe tijd mee moeten of misschien beter gezegd mee mogen...
De tijd. Ons gegeven. Hij brengt raad en heelt wonden. Dankzij hem zijn tempels, gebouwen,
monumenten opgetrokken en misschien tergend langzaam ook weer weggesleten, of anders bezig te
vergaan. De tijd is de ultieme maat van opbouw en afbraak. Het is de tijd waarin we zijn geboren,
waarin we leven en waarin we ook een keer sterven. De tijd als zodanig is een concept dat ons
ontglipt, de tijd is vluchtig: we kunnen hem niet versnellen, noch vertragen, niet naar onze hand
zetten, maar hem louter ondergaan, of beter gezegd met hem meegaan.
Voor christenen bestaat die tijd niet op zich. Jawel, de tijd overspant ons leven en beheerst het,
maar wij geloven als christenen in een Heer en God die boven de tijd staat. Sterker nog, die de
tijd in het leven geroepen heeft, ons gegeven heeft, om ons te helpen het leven te beheersen. Maar
altijd gedragen door Hem die het zo heeft beschikt. Hij overspant tijd en eeuwigheid. En tegelijkertijd
treedt Hij als God ook onze tijd binnen – daartoe is Jezus gekomen en zijn werk zet de kerk voort!
– om ons in die tijd bij de hand te nemen en ons te voeren doorheen de tijd naar de eeuwigheid...
Uiteindelijk zijn we bedoeld om tijdloos voor eeuwig te bestaan, maar in gelovig vertrouwen
aanvaarden we de tijd als weg naar de eeuwigheid, als Gods weg.
Dat we zo onze tijd willen verstaan, drukken we ook uit door de tijd te vieren in de kerk, in het
huis van God, en wel op de hoge feestdagen, bij bijzondere gelegenheden en (ook gewoon) op het
wekelijks ritme van de zondag. God heeft onze tijd geheiligd door zelf die tijd, onze tijd, de tijd ons
gegeven, met ons binnen te gaan en ons er door heen te leiden, met Hem, op weg naar Gods
eeuwigheid. En dat besef troost ons in onze droefheid, onderstreept en vermeerdert onze vreugde,
koestert onze hoop, sterkt onze verwachtingen en doet een indringend appel op ons om zoals Jezus
die tijd ons gegeven waar we maar kunnen te heiligen, naar God toe en voor elkaar, verzoening,
liefde en vrede brengend in Gods Naam.
Dat is wat we in onze kerken vieren en wat we als parochies in brede zin willen uitdragen. Daarom
verzorgen we onze kerkgebouwen - monumenten in de tijd geplaatst en ons aangereikt door onze
voorouders om door te geven naar de volgende generatie(s). Daarom vieren we in die kerken met
grote zorg de eredienst. Daarom verzorgen we catechese aan kinderen op school en aan jongeren en
volwassenen in de parochies. Daarom koesteren we inzetten op diaconaal vlak. Daarom bezorgen we
per kwartaal Samen Kerk waardoor we in veel huizen van het goede nieuws van Gods aanwezigheid
en Gods zorg voor mensen getuigen. En daarom proberen we als kerk present te zijn waar we maar
kunnen.
Uw financiële bijdrage is broodnodig om dit goede werk ‘in Gods Naam’ te kunnen voortzetten!
Dank voor uw bijdrage!
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Voor elk moment
een passend geschenk
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Enkele 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
schriftlezing van de betreffende zondagen, waarop de
preken betrekking hebben.
Tweede zondag van de advent
8 december 2019
Jesaja 11, 1-10
Mattheüs 3,1-12
De tweede kaars op de adventskrans wordt ontstoken. Het licht
groeit naar Kerstmis toe.
Mattheüs vertelt dat Johannes in de woestijn predikt. De woestijn
is het overgangsgebied tussen het ellendige Egypte en het Beloofde Land. Het is een gebied
van bezinning, herbronning. Johannes kondigt Degene aan die na hem komt en roept op tot
bekering: keer je af van de uiterlijke schijn en richt je op de innerlijke stem die je uitnodigt
Hem te volgen. Een profeet is iemand die Gods stem hoort en die stem verstaat in zijn hart.
En die stem in woord en daad verkondigt. Een profeet wijst de weg aan die je moet gaan
om bij God en je naasten aan te komen, om de Heer uw God te beminnen en je naaste als
jezelf. Dat lijkt simpel maar vergt veel inzet en concentratie en geduld. De advent is de tijd om
je opnieuw op dat doel te richten. Bij de voorbereiding op het geboortefeest is geen sprake
van “kerststress”. Het is niet een van de vele evenementen die geregeld moeten worden.
Met Kerstmis klopt Jezus aan de deur van je hart om te vragen of je thuis bent en of je met
Hem mee wilt blijven gaan. Om je uit te nodigen het aardse op waarde te schatten en je te
richten op het hemelse.
Kerstavond
Nachtmis in de Paterskerk
24 december 2019
Jesaja 9, 1-3.5-6)
Lucas 2, 1-14
Wat is de zin van Kerstmis, de kern van ons geloof, de essentie van ons leven in deze “most
wonderfull time of the year”.
Het geloof is al verhuisd van het centrum naar de marge van het openbare leven, als er daar
überhaupt nog plaats voor is.
De norm van ons leven ligt niet meer buiten ons maar ín ons. We weten zelf wel wat goed
voor ons is. We leven van onze eigen hype naar ons volgende eigen event, van de waan van
vandaag naar die van morgen.
Maar wat is het dan, dat in wezen goed is voor ons? Waar draait het om in het leven, in
essentie?
Geld, aanzien, succes?
De kern van ons leven, de diepste zin ervan is dat God als mens in ons leven geboren werd.
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Dat Hij uit den hoge neer daalde en in een stal mens werd. Ontdaan van alle pracht en
praal, terug naar de kale essentie van het leven. Ook toen vonden de groten der aarde
andere dingen belangrijk.
Keizer Augustus van Rome bijv. had heel andere prioriteiten dan een Kind in een stal: een
volksteling bijv. om te bepalen hoeveel mensen er waren, die hem belasting moesten te
betalen. Daarom was het in de stad van David, waar Jozef voor die telling naar toe moest, zo
druk dat er voor Hem en Maria geen plaats meer was in één der herbergen.
De geboorte van Jezus vond bijgevolg in een stal plaats en werd niet door de machtigen van
die dagen gezien maar wel door God.
Hij werd Mens, om ons bij de hand te nemen en ons te begeleiden heel ons leven door
volgens Zijn plan, Zijn wil. De kern van ons geloof en van ons bestaan is dat we ons open
stellen voor Zijn boodschap, die ver over onze eigen vergankelijkheid heen reikt.
Een toekomst waarin we onze kinderen dat geloof voorleven is rijk aan beloften.
Openbaring des Heren, Driekoningen
5 januari 2020
Jesaja 60,1-6
Mattheüs, 2,1-12
Drie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem aan op zoek naar de pasgeboren koning der
Joden. Ze hadden huis en haard verlaten om Hem hulde te gaan brengen. Ze informeerden
bij koning Herodes waar ze die nieuwe koning konden vinden. Na consult met al zijn
Hogepriesters en Schriftgeleerden stuurde Herodes hen naar Bethlehem in Juda. Daar zou de
Herder over Israël geboren worden.
Herodes zelf bleef thuis evenals zijn Hogepriesters. Ze waren te zeer gehecht aan hun macht
en hun aanzien en wensten hun comfortabele huizen niet te verlaten.
De wijzen vervolgden hun reis. Op het zien van de ster boven het huis werden zij vervuld van
overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en
op hun knieën neervallend betuigden zij het hun
hulde.
Ze vonden een Koning die door mensen van
goede wil gevonden wilde worden. Een koning
die deze mensen bij de hand wilde nemen om
hen door hun leven heen te begeleiden naar Zijn
eeuwigheid.
Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden
het Kind geschenken aan: goud, wierook en
mirre: goud als symbool voor Jezus’ aardse
koningschap, wierook als symbool voor Zijn
goddelijkheid en mirre als verwijzing naar Zijn
uiteindelijke begrafenis.
“En in een droom van Godswege gewaarschuwd
niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun
land”.
Een kerkganger
5
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Ignatiaans bidden - 40-dagenretraite 2020

“Zie wat je hoort”

In de vastentijd is menigeen op zoek naar verdieping. Sinds enkele jaren biedt de
jezuïeten via het internet digitale retraites aan. Zij zijn een orde van mannelijke
religieuzen in de Rooms-Katholieke Kerk. Verspreid over de hele wereld proberen
zij God te vinden en te dienen in alle dingen. Zo dus ook door het aanbieden van
een digitale retraite via website en podcast. In dit artikel is hun uitnodigende tekst
opgenomen van hun 40-dagenretraite met als titel ‘Zie wat je hoort’. Van harte
aanbevolen.
Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook
deze retraite. Waarheen deze reis je zal
leiden is nog niet bekend. Het is heel
goed mogelijk dat je wordt verrast of
aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door
wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig
worden: misschien laat God doorschemeren
dat je een nieuwe richting moet inslaan in je
leven - denk aan Maria bij de aankondiging
van Jezus’ geboorte. Door je gebed vol te
houden met een open geest en een groot
hart, kom je tot innerlijke rust. God is een
God van vertroosting en wacht op het
moment waarop Hij je genadig kan zijn (2
Kor 1, 3; Jes 30, 18).
Dagelijks wordt om 18 uur een nieuwsbrief
verstuurd. Op zondag ontvang je, naast het
gebedsmateriaal,
ook een korte
duiding van het
thema van de
komende week.
Tweemaal per week, op zondag en op
woensdag, krijg je ook tips over hoe bidden
en een citaat uit de ignatiaanse traditie of
van de kerkvaders.
Als je graag iets deelt van je gebed met
anderen, dan kan dit. Je kan aansluiten
bij een door www.ignatiaansbidden.org zelf

voorgesteld uitwisselingsgroepje. Je kan er
ook zelf eentje samenstellen in je buurt,
parochie, gemeente, gemeenschap ... Je kan
ook iets van je gebedservaring delen via
het gastenboek, dat alleen zal opengesteld
worden voor wie ingeschreven is.
Deze retraite is geïnspireerd door de
ignatiaanse spiritualiteit. De teksten van “Zie
wat je hoort” werden geschreven door Judith
van der Werf.
Inschrijven kan door je mailadres op te geven.
Intussen raden wij onze gebedspodcast Bidden
Onderweg aan.
Voor meer informatie, zie
www.ignatiaansbidden.org

‘Elke retraite is een
innerlijke reis’
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Elke week is de kerk...
Bert Suilen en Leonie Cals vertellen over de poetsploegen in onze beide kerken.
De Paterskerk
Op deze lenteachtige wintermorgen spoed ik mij per fiets naar de Paterskerk. Kerst en
Nieuwjaarsvieringen zijn voorbij en ik heb een afspraak met de poetsploeg van onze kerk om
een kort verhaaltje te maken voor deze Samen Kerk-editie.
Als ik binnenkom, zit de hele ploeg aan de koffie, samen met vrijwilligers Paula en Thijs die
met hen pauze nemen. De wafels bij de koffie zijn overschot van de viering van de Doop
van de Heer die gisteren heeft plaatsgevonden. Ik schuif graag aan.
De hele ploeg? Als twee personen een ploeg kunnen vormen, dan klopt het wel. Mijn
voorstelling van de omvang van de poetsploeg was tevoren anders; er zouden toch wel
minstens 5 á 6 mensen nodig zijn om deze kerk van wel 75 meter lengte met al zijn
banken, ander meubilair, vloeren en
altaren schoon te houden. Dat heb ik
dus verkeerd gedacht.
Gerda Kleuskens (foto) en Richard
de Jong klaren deze klus wekelijks
in één ochtendsessie. Tussendoor
vinden ze zelfs ruimte om met
andere vrijwilligers (en vandaag ook
uw redacteur) in de pauze koffie te
drinken. Zij beginnen elke maandag
aan de schoonmaak. De tapijten
en de houten vloeren krijgen een
stofzuigbeurt. De stenen vloeren
worden, afhankelijk van het weer
in het voorbije weekeinde, gedweild
of met een vloerwisser bewerkt.
Regelmatig worden ook de kerk- en
koorbanken meegenomen, hoewel die meestal door de knielende en zittende gelovigen fijn
schoon blijven. Als het nodig is worden altaren, beelden, kandelaars en ander meubilair ook
onder handen genomen. Op den duur komt alles aan de beurt.
Ramen lappen hoeven Gerda en Richard niet te doen. Dat zijn er te veel en de trapjes
reiken daarvoor niet hoog genoeg. Wel zullen spinnenwebben en hun eigenaars, voor zover
ze zich binnen het bereik van de ragebol bevinden, de maandag niet overleven.
Bert Suilen
De Grote kerk
In dezelfde week als Bert, bracht ik op donderdag een ‘flits’-bezoek aan de Petrus’
Bandenkerk om daar kennis te maken met de mensen die wekelijks, normaal gesproken
op donderdagmorgen, de Grote Kerk schoonmaken. Een ‘flits’-bezoek want ik wilde de
poetsploeg niet ophouden die vanwege een begrafenis, pas om half een kon beginnen.
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...weer schoon!
Wie zijn de mensen die elke week het werk doen?
De poetsploeg van de Grote Kerk bestaat uit vijf personen. Berdie Claessens-Vermeulen, Ruud
Peeters, Piet van der Mark, Gerda Kleuskens en Richard de Jong. Gerda en Richard nemen op
maandagochtend óók de Paterskerk onder handen.
Foto: Ruud Peeters, Berdie Claessens en Piet van der Mark
Berdie is de contactpersoon en laat weten alle poetsvrijwilligers al jarenlange ervaring hebben
met het onderhoud van de kerk.
Na het gesprekje gaan ze snel
aan de slag, omdat er vanwege
de bouwactiviteiten en na het
opruimen van de kerststal veel te
doen is. Behalve het wegzuigen
van achtergebleven dennennaalden
zijn er ook cementvegen en veel voetafdrukken weg te dweilen. Deze werden niet alleen
achtergelaten door de kerkbezoekers , maar ook door de bouwvakkers die bezig zijn met
de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden in de toren en het zetten van hoge steigers
in de zuidbeuk. De steigers zijn nodig om veilig bij de glas-in-loodramen te komen die
schoongemaakt en opnieuw verlood gaan worden.
Normaal gesproken zijn de werkzaamheden van de poetsploeg in een ochtend wel gedaan,
maar vanwege de verbouwing is er soms wat meer tijd nodig. Gelukkig schoten net voor
kerstmis ook leden van het Venrays Mannenkoor te hulp om de klus op tijd te klaren.
Maken jullie ook wel eens gekke
dingen mee?
Jazeker vertelt Ruud. Toen enkele
jaren geleden de kerststal werd
opgebouwd, had het gesneeuwd en
werden de bomen met een laag
sneeuw op de takken binnen gezet.
Het zag er prachtig uit; iedereen
tevreden naar huis. Maar de volgende
morgen was de sneeuw natuurlijk
gesmolten en niet alleen de vloer
kletsnat maar, naar achteraf bleek,
ook een stopcontact vol water
gelopen, waardoor er kortsluiting was
ontstaan. Het heeft veel tijd gekost
om uit te zoeken waar het probleem
Foto: Ruud Peeters, Berdie Claessens en
precies zat en hoe dit veilig hersteld kon worden!
Piet van der Mark

‘Vooral dankzij Gerda, Richard,
Berdie, Ruud en Piet’
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Gevonden voorwerpen
Wat zijn zo de spullen die gevonden
worden bij het schoonmaken van de
kerk?
“Wat niet? ” zegt Piet en geeft een
‘kleine’ opsomming, die mede beïnvloed
wordt door het seizoen. In de winter zijn
het mutsen, petten, sjaals, handschoenen,
parapluis, naast brillen, (vieze) zakdoeken,
sleutels, knopen, pillen enzovoort,
enzovoort. Hij vindt het vreemd dat
er geen navraag wordt gedaan en de
spullen bijna nooit worden opgehaald.
Alles wat gevonden wordt gaat in een
zwarte hoedendoos die achter in de
kerk staat. Na enkele weken wordt de
hoedendoos geleegd en gaan de zaken
die schoon en nog goed zijn naar de
Winkel van Sinkel.
Vooral dankzij Gerda, Richard, Berdie,
Ruud, en Piet,
kunnen na de poetsbeurt beide kerken
er weer een hele week tegen.
Vrijwilligers die zonder ophef en gedoe hun werk doen. Zij zijn meestal onzichtbaar en staan
toch belangeloos klaar om samen onze kerk en parochiegemeenschap levend te houden; we
moeten ons realiseren dat zij onmisbaar zijn.
Leonie Cals

Hergebruik lege koffiemelkflesjes
Parochianen vragen regelmatig om wijwater
voor thuis. Daarvoor zijn flesjes nodig; het
liefst lege koffiemelkflesjes. U kunt gebruikte en schoongemaakte flesjes achter in de
Paterskerk achterlaten. Wel graag mét de
sluitdop!
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Uw aandacht voor...
Dat de Sint Petrus Bandenkerk over een kostbare beeldenschat beschikt is u zeker
bekend.
Beelden uit de 15e en 16e eeuw, maar ook van latere datum. In totaal bijna 90.
Allemaal uit een boomstam gesneden en daarna gepolychromeerd in diverse kleuren.
Alleen het beeld van de apostel Paulus is uit steen gehouwen. Van een aantal
beelden is de maker onbekend. Van andere beelden is de naam van de maker wel
bekend. Zo is Meester Arnt van Kalkar (ook Arnt van Zwolle genoemd) de beeldsnijder
van een tiental beelden, o.a. van H. Oda en H. Lucia. Ook de Meester van Elsloo is
een kunstenaar waarvan een aantal beelden in onze kerk staan. En niet te vergeten
het imposante beeld van Petrus Paus dat omstreeks 1525 gemaakt is door Henrick
Douwerman.
Een letterlijk en figuurlijk kostbaar bezit! Letterlijk door de aanwezigheid van zoveel unieke
(middeleeuwse) beelden, maar figuurlijk door het kostenplaatje voor het onderhoud en
conservering van deze beelden. De zorg hiervoor is door het kerkbestuur toevertrouwd aan de
Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus Bandenkerk Venray. Deze bestaat
bijna dertig jaar en staat financieel “op eigen benen”. Dat wil zeggen dat zij de rekening
krijgt voor het jaarlijkse conserveren en schoonmaken van de beelden moet betalen. Kort na
de start van de stichting heeft zij een flink subsidiebedrag van het Mondriaanfonds mogen
ontvangen waarmee de eerste deskundige restauraties door een erkend restaurateur konden
werden uitgevoerd. Ook kregen we giften van particulieren en serviceclubs. Een enkele keer
kon een restauratie betaald worden door een geoormerkte gift van een familie, een stichting
en/of privé- persoon. Ook de giften die de suppoosten ontvangen tellen mee, maar zijn bij
lange na niet voldoende. De stichting ontvangt geen subsidie van gemeente, provincie of rijk.
De restaurateur heeft tijdens zijn laatste inspectie en schoonmaakbeurt de toestand van de
beelden bekeken en vastgelegd in een rapport. Daaruit blijkt dat de toestand van de meeste
beelden goed tot uitstekend is. Geen losse verfdelen en geen ongedierte in de beelden
(houtworm e.d.) Maar voor een zestal beelden is zijn dringende advies: restauratie uitvoeren.
Helaas is het prijskaartje wat daar bij hoort, hoog en wel ruim €20.000. Te groot voor de
financiële reserves van onze stichting.
U begrijpt het al, we zijn op zoek naar kleine en grote
donoren en giften.
Voelt u hiervoor? Al vast heel veel dank.
Onze gegevens:
Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint
Petrus’ Bandenkerk
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41064212 en
hebben een ANBI erkenning voor cultureel erfgoed
onder nummer RSIN 816047364
Bank: NL40 ABNA 0421.1661.77
Namens de stichting,
Jan van Casteren, Voorzitter
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40 dagen... de kans!
We bevinden ons binnenkort in de veertigdagentijd. Een heerlijke tijd van soberheid
en eenvoud, om onszelf, elkaar en Gods bevrijdende en heilzame liefde op een
nieuwe wijze terug te vinden. Wat kun je dan? Vijf tips…
1 Heerlijk relativeren

40 dagen… gelukkiger!

Aswoensdag is ‘n heerlijk relativerend ritueel: even mogen toegeven dat je eigenlijk niets meer
bent dan stof en as... Weg van alle gedoe rond wie je zou moeten of willen zijn. De eisen van
jezelf en je omgeving in een breder perspectief zien en de confrontatie met het gegeven dat
dat allemaal zo onbelangrijk is wanneer je terug durft te keren naar de essentie van je zijn.
Aswoensdag is bevrijdend. Bij je essentie vind je de dynamiek van de liefde terug. Het is God,
die zucht: ‘Daar ben je, zoals Ik je ken en het liefste zie!’
2 Volop liefhebben

40 dagen… zonder kleren!

Veertig dagen lang iedere dag iemand een klein beetje gelukkig maken, dichtbij of veraf.
Iedere dag geef je iets weg, materieel of anders: aandacht, liefde, troost. Er is zoveel dat we
elkaar kunnen schenken. En wat met liefde geschonken is, is tegelijk gekregen. Jezus zegt:
‘Niemand heeft [iets] om Mij en de Blijde Boodschap prijsgegeven, of hij ontvangt het ook nu
in honderdvoud terug’. Marcus 10,29
3 Neem een voorschot op Gods grote zomer

40 dagen… ‘n volle accu!

Alle dagen zijn hectisch. Het houdt eigenlijk nooit meer op. Tot we er bewust voor kiezen om
de tijd stil te zetten, omdat we beseffen dat we onszelf en elkaar voorbij hollen. Zondag – Dag
van de Heer - is rustdag. Probeer alles wat je doet, uit pure liefde te doen. Leef vanuit het
bewustzijn van een nieuwe schepping. Neem een voorschot op Gods grote zomer, die begint
met de verrijzenis van de liefde.
4 Vind de kerk (terug)!

40 dagen… veel fitter!

Elke zondag – elke dag! – vinden er inspirerende vieringen plaats. Ook al hebben we er
misschien weinig mee van onszelf uit: wie aandachtig luistert, zal er altijd iets horen dat op
dat moment voor hem of haar bedoeld zou kunnen zijn. Mis ‘t niet!
5 Geef de veertigdagentijd een plek in huis

40 dagen… zonder twijfel!

In de advent plaatsen we een adventskrans. Ook in de veertigdagentijd kun je je op een
decoratieve manier herinneren aan de weg die christenen afleggen in deze periode. Laat ‘ns
een kaars branden bij een kruisbeeld of op een plek waar je vaak langskomt overdag. Leg er
naar wens nog decoratieve en symbolische elementen bij die je helpen je voornemens voor
deze vasten te herinneren!
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Levend op het ritme van de seizoenen
Er staat een lied in het Liedboek voor de
Kerken, dat eigenlijk de tijd bezingt vanaf
de Bevrijding in 1945 tot onze tijd toe.
Maar mutatis mutandis zou de boodschap
van het lied ook voor de vastentijd gelden…
Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan!
Het zal duidelijk zijn wie er in 1945 met de
vijanden bedoeld zijn… Maar breder gaat
het niet alleen om het Joodse volk, maar
om heel het Godsvolk: de tirannie duldde
geen Godheid naast zich.
De winter leek voorgoed voorbij
en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.
De jaren 50 en 60: hoop, vertrouwen in de
toekomst, aanpakken, opbouwen.
Maar winters werd het in dit land;
‘t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zo gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.
De jaren ‘90 en sinds 2000: we zijn al te
zeer gewend geraakt aan onze vrijheid,
verwend met afwezigheid van oorlog in
ons land. Tegelijkertijd komt alles via onze
digitale wereld binnen, terwijl we vastlopen
in de sleur van de dag, met weinig
vergezichten en vaak verscholen achter
moderne maskers….
Vergeef het ons, raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!
- Ad den Besten
In 2019 waren we 75 jaar bevrijd. Laat ons
bidden om een nieuwe lente, om bevrijding
van harte, om een nieuw geluid. Niet een
harde schreeuwer, maar de stem die ons
hart ombuigt. Om te staan in de vrijheid
waarmee en waarvoor Christus ons heeft
bevrijd…
De Deken

De jaren ‘70 en ‘80: wat is er toch
met ons aan de hand? Koude Oorlog,
doodskou, weinig menselijke warmte voor
de medemens, dieren en natuur, gepaard
met een grote uittocht uit de kerken, onder
de noemer van ‘God is dood’ die sindsdien
breed gedragen wordt.
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Hoi kinderen,
In dit Kinderboekje gaat het over vergeving.
Als je iemand vergeeft, neem je het diegene niet meer
kwalijk dat hij of zij jou pijn heeft gedaan of verdrietig
heeft gemaakt. ‘Wil je me vergeven?’ is dus nog meer dan
alleen ‘sorry’ zeggen. God vraagt aan ons om andere mensen
te vergeven als ze ons pijn hebben gedaan. Maar ook om
vergeving te vragen als wij zelf iets hebben gedaan wat niet
goed was. Voor God is elkaar vergeven belangrijk, we bidden
het zelfs iedere dag in het Onze Vader (en vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren).
15

Een heel mooi stukje uit de bijbel over vergeving:
Genesis hoofdstuk 44 en 45
De zonen van Jacob hebben hun broer Jozef verkocht naar
Egypte. Jozef heeft in Egypte een hoge positie kunnen
bereiken. Tijdens een hongersnood komen zijn broers om
hulp vragen. Jozef is in staat hen te vergeven. Samen lukt
het een goed nieuw bestaan op te bouwen:
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Puzzelen!!!
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Een mooi liedje over vergeving:

Op Youtube intypen:
7 x 70 Elly en Rikkert

Kleuren met je mooiste kleurtjes:
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Huiszegen 2020
Op zondag 5 januari jl. kondigde de deken vóór de zegen in de Hoogmis aan dat
acolieten bij de uitgang kaartjes met de huiszegen voor het nieuwe jaar zouden
uitdelen.
Van oudsher was het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te
laten zegenen door een priester of diaken. In sommige plaatsen gebeurt dit ook nu nog.
Op de deurpost aan de ingang van ieders huis werd op Driekoningen het jaartal geschreven
(met kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B.
Het opschrift bleef volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van
het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van
het kwaad.
In de tijd dat er nog geen gedrukte kalenders waren, was dit ook de dag dat de priester de
datum van Pasen van het volgend jaar bekend maakte.
Betekenis van de huiszegen
20 + C+M+B + 20
C+M+B : 3 Wijzen Caspar + Melchior +
Balthasar
Deze letters worden in verband gebracht
met de wijzen (koningen) uit het oosten:
Caspar, Melchior en Balthasar.
C+M+B : Zegentekst Christus Mansionem Benedicat
Deze letters zijn de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”,
Dit betekent: “Christus zegene dit huis”.
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige open¬ba¬ring van de Heer.
Kerstmis is het feest van de open¬ba¬ring aan alle mensen. Deze open¬ba¬ring van God
wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste
wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in
Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan
(Baptisma).
Gebed
Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt: U God, almachtige Vader, smeken
wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt
gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van
de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief
de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus
bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen
het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen
van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.
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Restauratie Sint-Petrus’ Bandenkerk
Venray
In de periode 2019-2020 wordt de Sint-Petrus’ Bandenkerk (Grote Kerk) in Venray
gerestaureerd. Dit om het meest in het oog springende gebouw in het centrum van
Venray als cultuurhistorisch erfgoed veilig te stellen voor toekomstige generaties.
Het project ‘Rondje Kerk’ bestaat uit drie delen: de restauratie van het kerkgebouw,
de glas-in-loodramen in de rechterzijbeuk (zuidzijde) en het aanbrengen van
voorzieningen in de toren.
Het restauratieproject is toekomstgericht, wat
betekent dat het gebouw ‘toekomstproof’
wordt gemaakt. De kerk is immers een
belangrijk onderdeel van het Venrayse
erfgoed. Bovendien wordt het voor bezoekers
mogelijk de 85 meter hoge toren op een
veilige manier tot aan de trans (omgang) te
beklimmen. Daarnaast kunnen er door aanleg
van nieuwe voorzieningen in de toren meer
wisseltentoonstellingen worden georganiseerd.
Een ander doel van het restauratieproject
is meer bezoekers te mogen ontvangen. De
Grote Kerk bevat een enorme kunstschat.
Met ruim negentig beelden bezit de
parochie een van de grootste kerkschatten
van Noordwest-Europa op het gebied van
middeleeuwse beeldhouwkunst.
Ten behoeve van toekomstige
onderhoudswerkzaamheden aan onder
andere het carillon, de klokken en het
uurwerk, worden er Arbo-voorzieningen
aangelegd. Ook op het oksaal worden
veiligheidsmaatregelen getroffen. Achter
de banken wordt een hekwerk geplaatst.
Bovendien wordt er naast de ingang van de
kerk een toilet geplaatst. De werkzaamheden
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van het restauratieproject bestaan verder uit:
nieuw leiwerk en indekkingen dakkapellen;
restaureren van glas-in-lood ramen/
panelen van het kerkschip inclusief het
aanbrengen van de benodigde loodstroken;
vervangen van diverse kapotte glas-in-lood
ruitjes; herstellen montanten bij restauratie
glas-in-lood inclusief herstel stucwerk
afzaten en vervangen te harde voegen;
restauratie tegeltableau boven de deur in
de noordbeuk; reparatie zijwangen, dak en
dakbeschot ten behoeve van onderdorpsels
van de dakkapellen; dakkapellen voorzien
van nieuwe kozijnen en luiken; nieuwe
afdekking van de afzaten bij galgaten en
afzaat boven dak kerkschip; aanhelen
vloeren bij de luiken en beton reparatie
van vloer bij bordes klokken; realiseren
vloerluiken op frame inclusief hang- en
sluitwerk en valbeveiliging rondom; realiseren
trap in toren van klokkenverdieping naar
torenomloop; bordessen realiseren in trap
ten behoeve van onderhoud klokkenstoel;
schilderwerk van diverse onderdelen.
De totale kosten van het restauratieproject
zijn 760.160 euro, waarvan 313.200
euro voor de glazen aan de zuidzijde.
De overige restauratiekosten bestaan uit
€308.235. De kosten van het werk gericht
op de nevenfunctie van de toren bedragen
€128.725. De kosten zijn door de provincie
Limburg (€375.160), het bisdom Roermond
(€120.045) en Gemeente Venray (€112.524)
gedekt voor 607.729 euro. Daarnaast wordt
een deel gefinancierd uit giften en fondsen
en doet de parochie een eigen bijdrage van
75.016 euro, 10% van de kosten. Om de
kosten van de parochie te dekken, worden

Sponsoren van de restauratie

verschillende onderdelen van de toren ter
adoptie aangeboden.
Door het adopteren van een traptrede, een
bordes of een van de windrichtingen van
de torenomloop kunt u bijdragen aan het
restauratieproject ‘Rondje Kerk’. De namen
van alle gulle gevers, particulieren en
bedrijven worden opgenomen in een register
en gepubliceerd op de website van Stichting
Carillon Venray. Ook wordt dit register ter
inzage neergelegd in de toren. Bovendien is
elke (anonieme) bijdrage zeer welkom. Het
kerkbestuur en Stichting Carillon danken u
hartelijk voor uw betrokkenheid.
Op de hoogte
blijven van het
project? Volg ons
op Facebook: @
grotekerkvenray.
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Alto del Perdon
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Suppoosten Sint Petrus’ Banden Kerk

Jaarverslag 2019

De suppoosten van de Sint Petrus’ Banden kerk sloten na de
kerstdagen het seizoen 2019 af.
Een jaar met weer een groot aantal bezoekers. Zij kwamen om
diverse redenen op bezoek. Geïnteresseerd in de prachtige
beelden; voor het opsteken van een kaarsje; voor een moment van
bezinning of zo maar nieuwsgierig omdat de kerkdeur uitnodigend
openstond.
Jong en oud en niet alleen uit Venray of directe omgeving maar net
als andere jaren weer afkomstig uit allerlei plaatsen en landen. In totaal
waren het tot 1 november 5204 en met de kerstdagen kwamen 1598 kijkers de kerststal
bekijken. Met de 250 deelnemers van de diverse rondleidingen komt daarmee het totaal aantal
bezoekers dit seizoen op ruim 7000.
Rondleidingen voor scholen voor families, verenigingen en vriendengroepen die iets te vieren
hebben. Een mooi aantal, waaruit wij mogen afleiden dat het openstellen van de kerk voor
bezoek op prijs gesteld wordt. Want, zo horen wij, op de meeste plaatsen is kerk gesloten en
komen ze voor een dichte deur. Sommige bezoekers bekijken de zaken heel aandachtig, lezen
de aangeboden informatie en komen soms met vragen over het een of ander onderwerp.
Het valt op dat steeds meer mensen komen die gehoord en gelezen hebben van de unieke
verzameling kostbare beelden. Liefhebbers en kenners van middeleeuwse beelden die gehoord
hebben van onze heiligen.
Uit de reacties van bezoekers die in het gastenboek hun bevindingen schrijven blijkt dit ook
telkens weer. Een paar citaten:
“Met verwonderering verwijlden wij in dit Godsmonument.” (Vianen, U.)
“Door de zorg voor dit monument brengt u tevens de betekenis van eeuwenoude devotie naar
voren. Hartelijk dank dat u daaraan herinnert.”
“Een prachtige kerk voor twee heilssoldaten, maar we hadden het zeker niet willen missen. Gods
zegen.” (Deventer)
“Van de zeer deskundige rondleiding en de prachtige kerk hebben we genoten.” (Obdam)
“Grateful to see this church and have some personal explications to the art and statues. Most
loved was Mary in the center.” (Canada)
“Oud-Venrayenaar en mijn vriendin staan (nog steeds) vol verwondering in deze kerk. Prachtig
en probeer er meer bekendheid aan te geven”. (Heusden).
Samen met de carillonstichting deden we een oproep in Peel en Maas voor het werven van
nieuwe suppoosten en met succes. We mochten zeven nieuwe vrijwilligers begroeten en ook
het aantal torengidsen werd flink uitgebreid. Maar als u als lezer interesse heeft, meldt u zich!
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Ad Swinkels en Harrie de la Roy. Zij
hebben jarenlang met veel plezier deze taak vervuld. Veel dank daarvoor.
Tot slot:
Graag wil ik alle suppoosten bedanken voor de goede samenwerking en de trouwe diensten
en verder ook alle mensen die het mogelijk maakten ons werk te doen.
Jan van Casteren
Coördinator
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Resultaten 2019: Grote Kerk & Paterskerk
Samen Kerk

2019 (afgerond per € 500)
Grote Kerk
Paterskerk

Totaal

Opbrengst kerkbijdrage
Overige bijdragen parochianen
Opbrengsten materiële vaste activa
Opbrengsten deposito's en
spaarrekeningen
Functionele inkomsten
Totale Opbrengsten

69.500,00
75.000,00
27.000,00

31.000,00
27.500,00
25.500,00

100.500,00
102.500,00
52.500,00

11.000,00
4.000,00
186.500,00

17.000,00
101.000,00

28.000,00
4.000,00
287.500,00

Kosten erediensten
Kosten pastoraal
Kosten verpachte/verhuurde activa
Personeelskosten
Kosten kerk/pastorie/inventaris
Bestuurskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten materiële vaste activa
Afgedragen collecten voor derden
Financieringskosten
Bijdrage aan het bisdom
Totale Kosten

31.500,00
9.500,00
3.000,00
51.500,00
70.000,00
6.000,00
5.000,00
12.500,00
500,00
1.000,00
28.000,00
218.500,00

22.500,00
5.000,00
5.000,00
23.000,00
29.000,00
3.000,00
2.500,00
11.000,00
11.500,00
15.000,00
127.500,00

54.000,00
14.500,00
8.000,00
74.500,00
99.000,00
9.000,00
7.500,00
23.500,00
500,00
12.500,00
43.000,00
346.000,00

Saldo voor bijzondere baten/lasten

-32.000,00

-26.500,00

-58.500,00

Bijzondere baten/lasten
Saldo na bijzondere baten/lasten
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-2.000,00
-34.000,00

-26.500,00

-2.000,00
-60.500,00

Beste medeparochianen,
Allereerst hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage aan beide parochies.
Mede door uw deelname aan de actie Kerkbijdragen en de inzet van vele vrijwilligers
kunnen onze beide bloeiende geloofsgemeenschappen blijven voortbestaan.
Terugblikkend op het voorbije jaar kunnen we stellen dat er ook in 2019 veel gebeurd
is binnen onze parochies en in en om onze kerkgebouwen.
Op 28 april 2019 mochten we ons verheugen op de installatie door Mgr. Maessen
van onze nieuwe pastoor-deken Ed Smeets in ons dekenaat tijdens een plechtige
Eucharistieviering in de Grote Kerk. Nadat kapelaan Marthoma Alexander op 25 april
2019 in India in aanwezigheid van een delegatie van onze parochies en het
kerkbestuur tot priester werd gewijd vond zijn Eerste Heilige Mis in Nederland plaats
op 19 mei 2019 in de Grote Kerk tijdens een plechtige Hoogmis. In de nazomer werd
feestelijk de aanlichting van de Grote Kerk in gebruik genomen en in het najaar
waren er jubileumconcerten van de Zangers van St. Frans en van Chrisko, beide
koren verbonden aan de Paterskerk. Begin oktober mochten we ons verheugen op
het bezoek van onze bischop Mgr. Harrie Smeets aan het dekenaat Venray en
gedurende oktober werd er ook volop stil gestaan bij de bevrijding van Venray 75
jaar geleden.
Resultaat 2019
In de afgelopen jaren laten de financiële resultaten een aanmerkelijk verlies in de
exploitatie van beide parochies zien. Het afgelopen jaar bedraagt het (voorlopig)
resultaat voor bijzondere baten en lasten € 58.500 negatief voor beide parochies
00 negatief). Ter vergelijking het
(Grote Kerk € 32.000 negatief en Paterskerk € 26.500
resultaat voor bijzondere baten en lasten van 2018 bedroeg € 59.141 negatief voor
beide parochies (Grote Kerk € 42.737 negatief en Paterskerk € 16.404 negatief). We
teren daardoor in op het eigen vermogen van beide parochies. Het kerkbestuur blijft
echter streven om de exploitatie sluitend te krijgen uit de eigen inkomsten, maar dit
en die we ontvangen van de parochianen
wordt ieder jaar wel moeilijker. De bijdragen
en de kerkgangers worden helaas door steeds minder mensen opgebracht. Mede
door de inzet van vele vrijwilligers en ook de incidentele giften zijn we nog immer in
staat het huishoudboekje en het vermogen van beide parochies op peil te houden.
Voor 2019 wordt ook een negatief resultaat voorzien en het kerkbestuur bezint zich
op kostenbesparingen om de neergang in de financiele resultaten van de afgelopen
jaren te doen keren.. Op de langere termijn vormen de dalende inkomsten uit de
gezinsbijdragen en collecten en de kosten voor het onderhoud van beide kerken en
overige gebouwen de grootste bedreigingen voor de financiële resultaten.
Inkomsten in 2019 stabiel
De totale inkomsten zijn in 2019 redelijk stabiel gebleven, hoewel echter een
duidelijke afname in de kerkbijdragen waarneembaar is. Deze daling wordt
veroorzaakt doordat het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage langzaam maar
zeker afneemt door het ontvallen van medeparochianen. Kerkbijdragen vormen een
belangrijke basis voor de financiële stabiliteit van beide parochies. De opbrengsten
uit overige bijdrage parochianen en overige inkomsten zorgden ervoor dat de
teruggang in kerkbijdragen nagenoeg gecompenseerd werden. In 2020 verwachten
we de inkomsten en het kerkbezoek op peil te kunnen houden.
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De Kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vind er geen
afdracht plaats aan de belastingdienst. Het vermogen is in de afgelopen jaren door
toevoeging van enkele legaten redelijk op peil gebleven. Negatieve resultaten van de
exploitatie worden vanuit dit vermogen aangevuld. Voor u bestaat de mogelijkheid
om uw kerkbijdragen fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Daarnaast zijn er nog andere
fiscale vriendelijke mogelijkheden om aan de kerk bij te dragen en voor nadere
informatie verwijs ik u graag naar de penningmeester.
Kosten erediensten en pastorale kosten stabiel
De kosten in onze parochie hadden in het afgelopen jaar weer een licht dalende
trend en vooral door goed toezicht op de uitgaven zijn we in staat gebleken de
kosten beheersbaar te houden. De personeelskosten waren dit jaar enigszins lager
door de afwezigheid van een priester gedurende het eerste kwartaal. Net als andere
jaren was het ook hierdoor in 2019 een beetje schipperen met de inzet van priesters
van andere parochies. Ook voor 2020 blijft het uitgangspunt om zoveel mogelijk de
erediensten in stand te houden. Dit is alleen mogelijk met de belangeloze inzet van
vele vrijwilligers en dank daarvoor aan deze vrijwilligers.
Onderhoudskosten gebouwen hoger in 2019
In 2019 zijn er aanmerkelijk meer onderhoudskosten geweest aan de diverse
(kerk)gebouwen van onze parochies. Het onderhoud van de Paterskerk betrof met
name hoogst noodzakelijk schilderwerk. De renovatie van de pastorie aan de
Eindstraat werd in het voorjaar van 2019 uitgevoerd en het aanlichten van de Grote
Kerk werd ook in gebruik genomen. Een groot renovatie project voor de Grote Kerk
werd in gang gezet, waarbij er noodzakelijk onderhoud plaats vind aan met name de
glas-in-lood ramen en de kerktoren (toegang tot omloop en ARBO-technische
aanpassingen). Alleen al het grote renovatie project vergt een uitgave van € 750.000.
Provincie, Bisdom en Gemeente dragen substantieel hieraan bij, maar toch zal ook
de parochie St. Petrus’Banden hieraan zelf moeten bijdragen. Inmiddels zijn er
meerdere fondswervingsacties in gang gezet. Naast natuurlijk een christelijke
geloofsfunctie heeft dit gebouw een aantrekkelijke meerwaarde
meer
als centrumfunctie
voor Venray. De Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Banden
Kerk Venray is volop actief en draagt zorg voor het onderhoud van de culturele
kunstschatten van dit kerkgebouw. De onderhoudstaat van de Paterskerk is goed te
noemen en na uitvoering van het grote renovatie project zal ook de onderhoudstaat
van de Grote Kerk weer grotendeels op orde zijn.
Financiële steun van de parochianen blijft echter noodzakelijk
Financiële steun van onze parochianen is zeer welkom en met uw vrijwillige
bijdragen zijn we in staat die dingen te doen die nodig zijn voor het pastorale werk in
onze geloofsgemeenschappen en het behoud van onze (kerk)gebouwen en
kunstschatten. Namens het kerkbestuur wil ik u hartelijk danken voor uw inzet en
financiële steun in het voorbije jaar en langs deze weg een oproep aan u doen om
onze parochies ook in de toekomst te blijven steunen. Met uw steun houden wij onze
beide kerken in stand!
Maris Heijnen, penningmeester Grote Kerk en Paterskerk
Venray, februari 2020
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Ik geef de pen door aan...
...Bernhard van den Oever! Voor de meesten heb ik een
bekend gezicht en kennen ze mij al wel een beetje van de
Paterskerk als misdienaar.
Ik ben geboren op een boerderij in Westerbeek en ben de
jongste uit een gezin van 13 kinderen (inmiddels ben ik 33 jaar).
In onze familie stond het geloof voorop en was het altijd hard
werken. Hier leerden we dan ook praktisch te denken en te
werken; iets wat voor mij vandaag de dag onmisbaar is.
Samen met mijn ouders gingen wij naar de Vredeskerk in
Venray, waar ik dan ook de mis diende en mijn ‘carrière’ als
misdienaar is begonnen. Naar de sluiting van de Vredeskerk
gingen wij naar de Paterskerk.
Ik ben hier ook begonnen als misdienaar: kaars, kruis, scheepje, wierook en altaar klaarmaken.
Ook mocht ik de communie uitreiken. Steeds mocht en kon ik iets meer doen tijdens de mis.
Ik zag het dan ook wel als een groeiproces waarbij je meer verantwoordelijkheden kreeg en
werden toevertrouwd.
Mijn geloof is ook zo gegroeid. In het begin ging ik mee naar de kerk, deed ik mijn ding en
hoopte vooral dat de kapelaan maar snel preekte, zodat ik weer snel naar de chips en cola
kon. Maar naarmate ik ouder werd, begon ik dingen beter te begrijpen en kon het geloof ook
echt ontstaan. Dit was niet van: ‘zo, en nu
heb ik het’, maar het moest groeien. Het
‘Uit het geloof kan ik veel
geloof werd een echte vriend, waarbij ik me
thuis voel.
kracht en energie halen’
Tijdens dat proces raakte ik ook af en toe
afgeleid door de gang van alle dag. Soms
raakte ik daarbij zelfs even de weg kwijt, maar telkens kwam ik weer thuis.
Zo is mijn geloof gegroeid en mag ik er elke dag van profiteren. Want zo zie ik het, het is
een grote meerwaarde in het leven en ik kan er veel kracht en energie uit halen.
In het dagelijks leven heb ik mijn eigen hoveniersbedrijf en leg ik tuinen aan en onderhoud ze.
Hierbij kan ik mijn creativiteit kwijt en kan ik elke dag met de natuur bezig zijn.
Ik ben in 2010 getrouwd en heb drie kinderen. Samen wonen wij op de ouderlijke boerderij
die wij grondig verbouwd hebben. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van mijn jaren werkervaring
en bouwkundige interesses en praktische inzichten die we van huis uit meekregen.
Waarom zit ik in het kerkbestuur?
In verband met het ouder worden van de bestaande leden en aflopende termijnen, ben ik
gevraagd om hun taken over te nemen met betrekking tot het onderhoud van het kerkgebouw.
Dit leek mij een mooie taak, aangezien ik er al vanaf kinds af aan kom en ik er veel
herinneringen heb liggen.
Het kerkgebouw is eigenlijk niets meer dan een stapel stenen, maar voor mij wel een plek
waar ik mijn geloof intens beleef en voed. En daarom ook de moeite waard voor mij om me
ervoor in te zetten!
Bernhard van den Oever
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Even babbelen!
Bij het opmaken van het parochieblad kwam ik erachter dat er nog één pagina leeg
was: een mooie gelegenheid voor mij om wat te babbelen! Maar waarover dan? Het
geloof natuurlijk! En alles wat daarbij komt kijken voor mij.
Vaak word mij de vraag gesteld waarom ik geloof. Een interessante vraag, waarop ik geen
magisch en wonderlijk antwoord kan geven (wat wel soms wordt verwacht lijkt het). Mijn
antwoord is vaak dat het een bepaald gevoel is, wat moeilijk uit te leggen is. Als ik aan
iemand zou vragen wat diegene voelt als hij of zij verliefd is, zal diegene ook moeite
hebben met hier woorden aan geven. En zo is het ook met het geloof. Het is een warm en
welkom gevoel, maar hoe en wat precies is moeilijk te zeggen. Het is liefde, met respect
voor alles en iedereen. Wetend dat God er is die over mij waakt, kan ik alles aan (oké, niet
overdrijven, bijna alles).
Het geloof heeft een speciale plaats voor mij gekregen. Zoals bij veel mensen, biedt
het steun in tijden dat het minder gaat. Zo ook bij mij. Een jaar geleden kon ik mij niet
voorstellen dat ik me zo goed zou voelen als dat ik nu doe. Ik zag het toentertijd niet meer
zitten en ging een donkere periode tegemoed. In die tijd heb ik mij vast gehouden aan het
geloof. Vast gehouden aan het idee dat God wel een plan had, dat het allemaal goed zou
komen. En tada! Here I am. Natuurlijk was het niet zo makkelijk als dat het hier nu staat,
maar mijn punt is dat blijven geloven je door zware tijden heen kan trekken. Blijven bidden,
blijven bedanken, blijven liefhebben en blijven vragen om hulp. Want soms mag dat, vragen
om hulp. Iets wat ik eerder niet graag deed, maar wat ik heb geleerd om te doen. Soms
lukt het niet alleen, en is dat ook niet erg. Het belangrijkste is dat het uiteindelijk, hoe dan
ook, lukt.
God heeft mij geholpen en helpt mij nog steeds, en ik bid voor de mensen die dit ook
nodig hebben!
Liefs, Marloes
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GROTE KERK

PATERSKERK

Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl

Adres
Parochie OLV van Zeven Smarten
Leunseweg 5, 5802 CE Venray
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl

Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag,
van 9.30 tot 11.30 uur, telnr.: 0478-550740;
stipendium: € 12,50 voor missen op
weekdagen, € 27,50 voor weekendmissen.
IBAN: NL49 ABNA 0579 7394 81

Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur,
telnr.: 0478-580202; stipendium:
€ 12,50 voor missen op weekdagen,
€ 27,50 voor weekendmissen.
IBAN: NL81 ABNA 0231 8034 94 ,
t.n.v. Kerkbest. O.L.V. van Zeven Smarten.

Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59 ABNA 0484 1000 17 of
NL82 INGB 0001 1748 63 inzake kerkbijdrage.
Voorzitter comité kerk- bijdrage: dhr. F.
Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Banden:
Maris Heijnen.
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie: 9.30 - 12.00 uur

9.00 uur
19:15 uur
9.30 uur

Overleden
25-11-19
01-12-19
04-12-19
23-12-19
04-01-20
09-01-20
14-01-20

Truus Ingenpas-Kunzler
Maria Berkers-Smedts
Wim Smits
Monika Ronken-Windeck
Karel Thomassen
Jacques van Roy
Harrie Frencken

Gedoopt
29-12-19

Benz van Kampen

Kerkbijdrage
Op bankrekening 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.

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

85 jaar
79 jaar
85 jaar
59 jaar
85 jaar
87 jaar
68 jaar

Redactie
Adres: Leunseweg 5, 5802 CE Venray.
Email: samenkerkvenray@gmail.com
Website: www.grotekerkvenray.nl

H.H. Missen
Weekdagen: 18.30 uur
Zaterdag:
18.00 uur
Zondag:
11.00 uur
(zondag met kinderwoorddienst en opvang
voor baby’s en peuters)
Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:
17.30 uur
Data Taize vieringen 2020
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 18 september
Vrijdag 12 juni
Vrijdag 20 november

Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?
Stuur een mailtje of een briefje.
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Ierse zegenwens
Niet dat geen enkele wolk van
smart over je zal komen,
niet dat je levensweg één lang pad
over rozen zal zijn,
niet dat je ooit een traan van spijt
zult vergieten.
Nee, dat alles wens ik je niet.
Want tranen zuiveren het hart
en smart adelt het gemoed.
Maar mijn wens is dat je in je hart
de gouden herinnering bewaren
mag van elke rijke dag.
Mijn wens voor jou is:
dat elke gave die God jou schonk
in het nieuwe jaar groeien mag.
Dat er steeds mensen mogen zijn
die de hand reiken als het moeilijk is.
Dat in elk uur van vreugde én
verdriet, vrede en troost je mogen
vergezellen.

Foto: Marloes de Bree

