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Het lege graf
Bij de vrouwen en de leerlingen 
die het lege graf aantreffen
is aanvankelijk op Pasen
teleurstelling en neerslachtigheid 
de eerste reactie.

Waar hebben ze hem neergelegd?

Het verdriet en de duisternis
van verraad, lijden en dood
zijn bepaald niet verdreven.

Pas als de vrouwen en later de apostelen
Jezus zélf ontmoeten als de tuinman,
en onderweg naar Emmaüs,
pas dan komt er licht in hun duisternis.
Pas dan geeft het geloof in de verrezen Heer
hun de kracht om een nieuw leven te leiden.

De nieuwe bisschop van Antwerpen,
Mgr. Bonny, zei eens in zijn paaspreek:
“Verrijzenis gebeurt hier en nu!”.

Inderdaad: het komt erop aan
of wij in onze duisternis
van schaamte en verdriet,
om het leed door mensen van de kerk
onschuldige kinderen aangedaan,
of we in die duisternis
Jezus zélf in de ogen kunnen zien.

Dan weten we dat er wel degelijk een weg is
uit zonde en schuld en dood,
naar leven en toekomst.

Voor een christen is er geen andere weg
in die toekomst dan via Jezus Christus.

In die zin is Pasen gave en opgave.

Uit: Hij is ons leven

Mgr. Frans Wiertz
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In deze rubriek brengen we een aantal mooie passages 
uit de preken van deken Smeets op de zondagen in de 
afgelopen maanden onder uw aandacht. 
Omdat ze alleszins de moeite waard zijn om er nóg een 
keer kennis van te nemen of om ze te lezen als u ze nog 
niet gehoord had.
Boven iedere passage staat de aanduiding van de 
schriftlezing van de betreffende zondagen, waarop de 
preken betrekking hebben.

Tweede zondag van de vasten
8 maart 2020
Genesis, 12, 1-4A

In die dagen zei de Heer tot Abram: “Trek weg uit uw land, uw 
stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen”. In de 

hemel hielden ze de adem in bij het horen van die opdracht, ademloos benieuwd of Abram 
daaraan gevolg zou geven. Abram voegde zich naar de woorden van zijn Heer. God sloot een 
verbond met hem en met zijn nakomelingen en gaf hem een nieuwe naam: Abraham, vader 
van vele volken.

Matteüs 17,1-19

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht 
hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante 
veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden.
Petrus vond dit wonder zo uitnodigend dat hij voorstelde om op die hoge berg Tabor hun 
tenten op te slaan en zich er voorgoed te vestigen. Maar dat was niet Gods plan.
Zijn plan was om de apostelen een perspectief te bieden, een uitzicht op al het goede achter 
de horizon van hun leven. Een ijkpunt, waarop ze hun handelen konden richten. Kort daarvóór 
had Jezus hen verteld over het lijden en de dood dat Zijn deel zou worden.
Achter die ellende gloorde dat visioen. Het leven van de apostelen en dat van ons moet in 
eerste instantie gericht blijven op het hier en nu, op onze dienstbaarheid aan elkaar, op onze 
opdracht elkaar tot zegen te zijn in onze dagelijkse werkelijkheid.
Een vergelijkbaar perspectief biedt ons de zondagse Eucharistie: we worden gesterkt door de 
genade van Zijn aanwezigheid in de Mis om daarna onze schreden weer te richten op ons 
leven door de week, tussen onze naasten. Ons geloof wenkt ons naar onze maatschappij, 
naar de samenleving waarvan we actief deel uitmaken. 
Onze verlossing speelde zich af op Golgotha en niet op Tabor.

Enkele parels uit de preken van 
de Deken
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Derde zondag van de vasten
15 maart 2020
Exodus, 17,3-7
Johannes 4,5-42

Met name in de tweede helft van deze week werd de informatie over corona alsmaar 
urgenter. En zo vieren we vandaag de Zondagsmis zonder koor en met een veel kleiner aantal 
kerkgangers. In gebed zijn we bij allen die op enige manier door het virus getroffen worden. 
En onze bewondering geldt allen die in deze weken op enige manier voor ons zorgen.
Het is een kunst om uit alle informatie die deze weken tot ons kwam de essentie te 
onthouden. Hoe komen we van kletspraat tot de kernboodschap, van praatjes tot de kern van 
de zaak.
Dat is ook het thema van de lezing en het evangelie van deze zondag. 
Exodus beschrijft hoe God zijn volk bij de hand neemt en het wegvoert uit de slavernij van 
Egypte. Het gaat om die bevrijding, om het beloofde land aan het eind van de reis maar het 
volk klaagt over dorst. Het volk doet wat een volk altijd doet: als het heden duister is en de 
toekomst onzeker idealiseert men het verleden.
In het evangelie ontmoet Jezus de Samaritaanse vrouw die op het heetst van de dag water 
komt putten. Jezus vraagt haar om water.
Jezus en de Samaritaanse praten aanvankelijk wat heen en weer over de diepte van de put 
en de noodzaak van een emmer. Beetje prietpraat.
Maar dan dringt Jezus door tot de kern: het gaat niet om de dorst naar water maar om een 
dorst naar waarheid, om een de optie van een 
open, afhankelijke ontmoeting met de Heer. Om 
het verlangen geaccepteerd te worden, om het 
besef dat Hij je draagt en leidt. Om levend water.
Te midden van alle discussie over vernieuwing 
van structuren in onze kerk missen we vaak een 
geloofwaardige geloofsgetuigenis: een overtuigen 
antwoord op de diepste vragen van ons leven: 
het besef dat hij van ons houdt, altijd en 
onvoorwaardelijk.   

Een kerkganger
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Bisschoppen scherpen 
maatregelen coronavirus aan 
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), 
scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. 
Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 
31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van 
de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich 
aan dit besluit.
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen 
gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun 
begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de 
week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen 
om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ 
zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen 
en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
 
Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, 
zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het 
eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen 
van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te 
laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met 
bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona 
daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen 
voor contact van het RIVM.
 
De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van 
kracht:
•	 Tijdens	vieringen	(in	kleine	kring)	in	parochies	en	instellingen	is	het	ontvangen	van		
 de communie op de tong niet mogelijk;
•	 De	communie	kan	alleen	op	de	hand	worden	ontvangen	en	dient	alleen	door	de		
 celebrant uitgereikt te worden;
•	 De	kelkcommunie	is	voorbehouden	aan	de	celebrant;
•	 Kerkgangers	geven	elkaar	bij	de	vredeswens	niet	de	hand;
•	 Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	wijwater	bij	binnenkomst	en	verlaten	van	de		
 kerk.
 
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, 
ook de volgende maatregelen:
•	 Publieke	liturgische	vieringen	op	zaterdagavond	en	op	de	zondag	worden	afgelast.
•	 Vormselvieringen	en	presentatievieringen	voor	communicanten	worden	afgelast.
•	 Dopen	en	uitvaarten	vinden	plaats	in	kleine	kring	en	worden	sober	gehouden.	Ook		
 hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
•	 De	bisdommen	ontraden	alle	andere	samenkomsten,	zoals	het	koffie	drinken	na		
 vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
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Gebed
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie 
te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. VVerder zendt Radio Maria iedere 
doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het 
weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om 
onderstaand gebed te bidden: 
 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Vicaris Ed Smeets: 
‘In toekomst dekenale vormselvieringen’

Het aantal kinderen dat het sacrament 
van het vormsel ontvangt, loopt 
al enkele jaren terug. Het bisdom 
adviseert de parochies daarom om 
vormselvieringen te clusteren. “Ik kan 
me zelfs voorstellen dat we toegroeien 
naar één vormselviering per dekenaat,” 
zegt vicaris Ed Smeets voor Liturgie en 
Kerkmuziek. 

Afgelopen jaar stuurde hij alle dekenaten 
een enquête over het vormsel, met 
het verzoek de vragen in het dekenale 
priesterberaad te bespreken. De resultaten 
bevestigen de trend die al enkele jaren 
zichtbaar was: minder kinderen kiezen voor 
het sacrament van het vormsel, maar als 
ze ervoor kiezen doen ze dat heel bewust 
en serieus. “Dit heeft ook gevolgen voor de 
voorbereiding van de kinderen en voor de 
sfeer in de vormselviering,” zegt Smeets.

Waarom heeft het bisdom een enquête 
over het vormsel gehouden?
“Het vormsel hoort met het doopsel en de 
eerste communie tot de initiatiesacramenten 
van de Kerk. Die drie worden altijd in een 
adem genoemd. Maar we zien de laatste 
jaren de belangstelling teruglopen. Met name 
voor het vormsel. We wilden graag eens 
horen hoe er in de parochies en dekenaten 
over het vormsel wordt gedacht.”

Wat is het resultaat?
“Het algemene beeld is inderdaad dat het 
aantal vormelingen terugloopt. Het vormsel 
wordt niet meer als een ‘verplichting’ gezien, 
die er nu eenmaal bij hoort als de kinderen 
in groep 8 zitten. Het is veel meer een vrije 
keuze geworden. Dat is echt anders dan 
pakweg tien jaar geleden. De ouders en 
kinderen die nu voor het vormsel kiezen, 
doen dat heel bewust en serieus. Dat brengt 
een grotere betrokkenheid met zich mee. 

Dat lees ik in alle antwoorden terug.” 

Wat betekent dit voor parochies?
“Dat we enerzijds moeten nadenken hoe we 
met de vormselvieringen om moeten gaan, 
zeker als het aantal vormelingen op één 
plaats heel klein wordt. Anderzijds heeft het 
ook gevolgen voor de voorbereiding van 
de vormelingen. Uit de enquête blijkt dat 
die overal heel verschillend is. Er worden 
heel veel verschillende catechesemethodes 
door elkaar gebruikt. Eigenlijk komt het erop 
neer dat elke parochie haar eigen methode 
hanteert, die soms gebaseerd is op een 
bestaand model, maar aangepast aan de 

lokale omstandigheden. Dat snap ik ook wel. 
Want in zo’n catecheseboek wordt meestal 
uitgegaan van een vast aantal lessen, maar 
in de praktijk pakt dat vaak anders uit. Er 
zijn parochies waar de kinderen een heel 
jaar catechese volgen en er zijn parochies 
waar het beperkt blijft tot drie bijeenkomsten. 
Alle denkbare varianten daartussen komen 
voor. Soms wordt de voorbereiding helemaal 
door de parochie geregeld en op andere 
plekken wil men juist de band met de school 
overeind houden.” 

Wat heeft de voorkeur?
“Dat is moeilijk te zeggen. Je kunt redeneren 
dat kinderen die bewust voor het vormsel 
kiezen, gemotiveerder zijn en dat je die dus 
het beste een buitenschoolse voorbereiding 
kunt aanbieden. Maar ik weet uit eigen 
ervaring dat vormselvoorbereiding niet alleen 

‘De ouders en kinderen die 
nu voor het vormsel kiezen, 
doen dat heel bewust en 
serieus’
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catechese is, maar ook een algemeen 
menselijke vorming over waarden en normen 
die in andere lessen nauwelijks aan bod 
komt. Bij de voorbereiding op het vormsel 
gaat het niet zozeer over wat wil ik worden, 
maar over wie wil ik worden. Daar steken ook 
de kinderen die het vormsel niet ontvangen 
toch iets van op. Dus voor beide modellen is 
iets te zeggen.” 

Wat zouden parochies met weinig 
vormelingen moeten doen?
“Wij vragen de parochies om, daar waar de 
groep vormelingen heel klein geworden is, 
de voorbereiding en de viering met andere 
parochies te combineren. In de toekomst 
denk ik zelfs dat we naar één vormselviering 
per dekenaat toegaan. Maar we gaan dat 
vanuit het bisdom zeker niet verplichten, 
want er zijn regionaal ook grote verschillen. 
In Parkstad is de situatie heel anders dan 
bijvoorbeeld in het Heuvelland. Wat we 
wel vragen is om de groepen vormelingen 
niet te klein te laten worden. Met twee 
of drie vormelingen is het heel moeilijk 
om een sfeervolle viering te houden. Dat 
is voor die kinderen niet inspirerend en 
voor de vormheer ook niet. Probeer dan 
in clusterverband tot een grotere groep te 
komen.” 

Heeft het teruglopend aantal vormelingen 
ook invloed op de viering?
“Dat het vormsel niet meer als verplichting 
wordt gezien, maar als een bewuste keuze 
heeft zeker gevolgen voor de sfeer in 
de liturgie. Het is veel rustiger in de kerk 
geworden. Ik bedoel niet minder mensen, 
maar letterlijk minder geluid. De mensen die 
nu naar een vormselviering komen, weten 
waar ze zijn en waarom ze daar zijn. Dat 
was in het verleden wel eens anders. Alleen 
de muziek is nog wel eens onderwerp van 
discussie, zo blijkt uit de enquête. Bij de 

eerste communie is het heel gebruikelijk 
dat de communiecantjes zelf allerlei liedjes 
ingestudeerd hebben. Bij vormelingen is dat 
veel minder het geval. Dat is jammer, want 
er is genoeg geschikt eigentijds repertoire 
beschikbaar.  Soms zie je dat vastgehouden 
wordt aan liederen die eigenlijk niet in de 
liturgie passen.”

Interessant is dat het bisdom adviseert 
om als uitvloeisel van het vormsel een 
jongerengroep op te zetten. 
“Het zou een goede zaak zijn als dat 
gebeurt, maar helaas is dat niet overal het 
geval. Terwijl dit wel een goed moment 
is om de jongeren bij elkaar te houden. 
Natuurlijk moet een parochie geschikte 
mensen hebben die dat willen doen, maar 
het begint er volgens mij ook mee dat je 
als priester en kerkbestuur een visie moet 
hebben op wat je met jongeren wilt. Dan 
heeft zo’n groep kans van slagen.” 
De jaarlijkse vormselbrief met het schema 
van de vormheren voor het schooljaar 
2020/2021 is onlangs naar alle parochies 
gestuurd. De brief is ook te downloaden van 
de site van het bisdom.
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Hoi kinderen, 

Weten jullie welk groot feest we binnenkort vieren? 
Eeehhmm ………… iets met geverfde en chocolade eieren  

en lekker ontbijten samen?  
Maar ja, hoe heet dat feest nou ook alweer? 

PASEN!!!!!! 
We vieren dan natuurlijk dat Jezus voor ons aan het kruis is 
gestorven, maar met Pasen weer op is gestaan uit de dood. 
Poeh…… Hij was dus dood en is weer levend geworden????? 

Ja, dat is een héél groot wonder hè? 
Dáárom is Pasen in de Katholieke Kerk ook zo’n groot feest! 

 
Alvast een Zalige Pasen toegewenst!!!!! 

(met hopelijk toch ook een paar van die heerlijke eitjes, jammie! ;) ) 
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Een leuk paasliedje om samen met de kinderen te zingen: 

via YouTube: “Wij zullen gaan” (opwekking kids 106) 
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Welke bijzondere dagen komen er aan?: 
Palmzondag: 

 De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag. Het is het begin van de 
Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald 
in Jerusalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen Hosanna.  

Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord 
als een zware misdadiger!  

 
  Witte Donderdag: 

 Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn vrienden. We noemen dit 
het laatste avondmaal. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en 

ronddeelde: Dit is Mijn lichaam en het wordt voor iedereen gegeven.   
En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is Mijn bloed dat voor 

iedereen wordt vergoten. Zijn vrienden snapte er toen niet veel van.  
Pas later, toen Hij dood was, begrepen ze wat Jezus bedoelde.  

En in de Kerk vieren we wereldwijd nu zelfs nog elke zondag (en ook iedere 
doordeweekse dag) de H. Mis. En daarin geeft Jezus zichzelf helemaal aan 

ons in de Eucharistie oftewel de H. Communie.  
 

 Goede Vrijdag: 
 Dit is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is 

doodgegaan. De mensen hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, 
wat zal dat pijn hebben gedaan!! Waarom zou deze dag dan Goede Vrijdag 

worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging?  
Goede Vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN 
heeft. Dit deed Hij omdat Hij de dingen die wij fout doen wilde dragen. 

Hij houdt zovéél van ons dat Hij zijn leven voor ons wilde geven,  
zelfs door dood te gaan aan het kruis.  

 
 Stille Zaterdag: 

 Op stille Zaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een 
uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Jezus is dood, het 

kruis is leeg en ook het altaar in de kerk is nu leeggeruimd.  
Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen of mooie kleden in de kerk. 
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Als jullie tips/leuke ideeën/grappige uitspraken etc. hebben, 
email ze dan naar samenkerkkinderboekje@hotmail.com 
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In memoriam Jaap Oudenhoven

Op 21 januari overleed in Zorghuis Smakt Jaap Oudenhoven in de gezegende leeftijd 
van 90 jaar. 
Onderstaand In Memoriam is voor een groot deel ontleend aan de preek van de 
deken tijdens de Requiemmis, uiteraard met zijn instemming.
  
Jaap en zijn vrouw Truus hebben zich vele jaren ingezet voor de parochie rond de Paterskerk.
Ze hebben elkaar zelfs in deze kerk leren kennen.
Jaap was als collectant en koster nauw en trouw betrokken bij alles wat er in en rond de 
kerk te doen is. Truus zorgde voor de bloemen, voor de lezingen, voor de avondwaken en, 
toen ze nog in het onderwijs werkzaam was, voor de begeleiding van de Eerste-Communie-
klassen. Tot op hoge leeftijd bleven ze zich voor hun kerk inzetten. Ze woonden er zowat.

Een markant hoofdstuk in Jaaps leven is de fijne jeugd die hij genoot in het warme gezin van 
thuis. Verder zijn ervaringen in de oorlog en de evacuatie die hij bewust heeft meegemaakt en 
zijn  diensttijd in Indië, waar hij lange tijd niets over gezegd heeft en waar hij pas de laatste 
jaren over is gaan praten. 
Jaap was timmerman, later chef timmerfabriek bij Verhoeven hier in Venray. Een vakman, 
met hout als passie. Er is hout en hout en Jaap was kieskeurig: het moest mooi en van 
uitstekende kwaliteit zijn. Naast zijn passie voor kerk en hout was er de techniek van de 
Ziekenomroep Venray die hij jarenlang trouw verzorgd heeft. Jaap had belangstelling en was 
vriendelijk voor mensen: als hij rond het huis of in de tuin bezig was en er kwam iemand 
langs had hij altijd een praatje.

Toegewijd was hij zeker ook als vader en als opa. Toegewijd in de manier waarop hij met zijn 
kleinkinderen omging: de meest fatsoenlijke en correcte man die ik ooit heb gekend, zei een 
van hen. Een lieve, sociale men, tevreden, rustig en gelovig.

Zijn werk in de kerk is hij blijven doen totdat het niet meer ging. En dat was toen zijn ziekte 
het langzaam overnam. Het werd allemaal pas echt moeilijk toen Truus hem ontviel. In één 
keer was hij alles kwijt: zijn vrouw, zijn zelfstandigheid en zijn geheugen en alle steun. Maar 
hoe zwaar het hem allemaal ook viel, hij klaagde nooit, al was het misschien alleen al om 
zijn dochter niet te verontrusten. Zeer 
dankbaar was hij voor de goede en 
fijne zorg die hij in het Zorghuis op de 
Smakt mocht ontvangen. Hij berustte 
er in zijn lot, was en bleef tevreden 
en dankbaar voor alles wat hem daar 
geboden werd, niet in de laatste plaats 
ook de H. Mis die er wekelijks gevierd 
werd, de viering van het geloof dat zo 
veel voor hem betekende.

Moge het ook dat geloof zijn waarmee 
wij – verdrietig maar intens dankbaar –  
Jaap uit handen geven en aan de Heer 
toevertrouwen.
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Eind januari hebben wij herdacht dat 75 jaar geleden het vernietigingskamp Auschwitz 
werd bevrijd. De verhalen over het kamp maken stil. De nazi’s hebben alleen al in 
Auschwitz meer dan een miljoen mensen op fabrieksmatige wijze omgebracht. Vooral 
joden maar ook Sinti en Roma.

Auschwitz en de veertigdagentijd
Column Mgr. de Korte

Beschaving flinterdun
Nadenken over Auschwitz maakt duidelijk dat 
mensen uitermate wreed kunnen zijn. Als je 
de beelden ziet en de verhalen hoort over 
de vernietigingspraktijken, wordt duidelijk dat 
onze beschaving veelal flinterdun is. Hun 
jodenhaat maakte de kampbeulen tot brute 
moordenaars. Hun dubbelleven blijft een 
raadsel. Voor hun eigen gezin waren het 
vaak zorgzame echtgenoten en vaders. Voor 
de gevangenen in het kamp werden het 
tirannen.

Kerstening mislukt?
Nog steeds blijft het een pijnlijke vraag 
hoe in een land als Duitsland, na minstens 
1300 jaar evangelisatie, zovelen in de ban 
van Adolf Hitler konden komen. Natuurlijk 
was Duitsland na de Eerste Wereldoorlog 
vernederd en had de economische crisis 
velen in armoede gedompeld. Maar vormt 
dat een voldoende verklaring voor de 
massale steun voor het nazisme? In velerlei 
opzicht vormt de nazi-ideologie immers 
het anti-evangelie. Een giftig mengsel van 
verheerlijking van geweld, rassenwaan en het 
recht van de sterkste. De gedachte dringt 
zich op dat de kerstening van de Duitse 
bevolking uitermate oppervlakkig is gebleven.

Anti-judaïsme
De jodenvervolging is voor christenen, een 
reden tot schaamte. Het kerkelijk anti-
judaïsme heeft de aversie tegen de joodse 
gemeenschap alleen maar gevoed. De 
nazi’s konden citaten van theologen letterlijk 
overnemen om hun haat tegen de joden te 
staven. Gelukkig heeft de Kerk na de Shoah 
een bekering doorgemaakt. Wij beseffen 

meer dan voorheen dat wij staan op de 
schouders van Israël. God heeft zich in 
Jezus geopenbaard in een joodse mens. 
Gods heil stroomt vanuit Israël naar alle 
volkeren.

God in Auschwitz?
Het grote lijden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft tallozen doen vragen: 
waar was God in Auschwitz? Veel joden 
hebben, door de verschrikkingen die zij 
moesten doorstaan, de omgang met God 
verloren. Andere joden bleven, ondanks alle 
beproevingen, trouw aan God. Zij konden 
geloven dat God sterker was dan het 
geweld van de nationaalsocialisten. God 
was hun laatste houvast. En met de naam 
van God op de lippen gingen zij hun lot 
tegemoet.

Het geheim van het kruis
‘Waar was God in Auschwitz?’ is ook een 
vraag van veel christenen. Hoe is het 
grote lijden te verbinden met het geloof 
in een liefdevolle en almachtige God? In 
de komende Veertigda-gentijd staan wij stil 
bij de opgang van Jezus naar Jeruzalem, 
naar zijn marteling en kruisdood. De God 
die wij in Christus ontmoeten is een God 
die is afgedaald in de menselijke ellende. 
Hij is met ons solidair geworden tot in de 

‘Zij konden geloven dat God 
sterker was dan het geweld 
van de nationaalsocialisten’
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dood. Als wij over Gods almacht nadenken 
vanuit het kruis en de opstanding van Jezus 
wordt duidelijk dat almacht vertaald kan 
worden met weerloze overmacht. Op Goede 
Vrijdag verdraagt Christus het kwaad en 
sterft op Golgotha. Weerloos en eenzaam. 
Maar Goede Vrijdag vormt niet het laatste 
woord. Op Paasmorgen komt Jezus zijn 
leerlingen tegemoet als de Levende en toont 
zijn overmacht. Voor christenen die worstelen 
met Auschwitz maar ook met het lijden in 
hun eigen bestaan, wordt hier een beginnend 
antwoord gegeven op de vraag waar God 
is in het duister van het leven. Dat wij ons 
vastklampen aan deze God die ons in 
Christus ook vandaag nabij wil zijn.

Mgr. dr. Gerard de Korte
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Marthoma: Veertigdagentijd in 
mijn dorp

De Veertigdagentijd begint in mijn dorp in India helaas niet met carnaval. Hoewel 
mensen tijdens de veertigdagentijd niet trouwen mis ik toch een boerenbruiloft (of 
een vissersbruiloft!!) dat wat ik iets heel bijzonders van de Rooijse carnaval vind.  

Aswoensdag
De veertigdagentijd begint met Aswoensdag. Wij gebruiken de cocos 
bladeren in plaats van palmtakjes op Palm zondag. En daarvan de 
as op Aswoensdag. Om 6 uur in de ochtend begint de dienst en 
iedereen krijgt het askruisje op zijn voorhoofd. Op die dag kun je 
overal mensen zien op straat, op school, op kantoor, in de bus en 
op de markt met het askruisje op hun voorhoofd. Een belangrijk 
traditioneel lied dat overal in de kerken tijdens deze dienst wordt 
gezongen luidt: ‘Mens, je bent zand..., Je gaat terug naar het zand…’

De Kruisweg
De Kruisweg is de meest belangrijkste volksdevotie die gedurende de veertigdagentijd gebeden 
wordt. Binnen en buiten de parochie en diocesane territorium gaan de gelovigen de Kruisweg 
bidden. Elke vrijdag en zondag wordt er in de kerk gezamenlijk de Kruisweg gebeden en 
aansluitend volgt de zegening van het Allerheiligste. Omdat de kerk de hele jaar door tot en 
met	20	uur	open	is,	komen	ook	op	andere	momenten	de	gelovigen	(persoonlijk	of	samen)	
op eigen gelegenheid de Kruisweg bidden. Zoals ook in Lourdes is er de mogelijkheid om de 
Kruisweg op een berg te bidden. Dan gaan de gelovigen ook naar verschillende kerken en 
bidden in elke kerk een statie van de kruisweg. 
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Palmzondag
Zondag voor Pasen om 5.45 uur begint de palmzondag liturgie. Na het openingsgebed worden 
de	cocos	bladeren	(palmtakjes)	gezegend	en	wij	lopen	in	een	processie	rond	in	de	parochie.	
Er	wordt	het	lied	(Hosanna)	gezongen	in	verband	met	Palmzondag	.	Voorop	lopen	de	
misdienaars met kruis en vlambouw, aansluitend de kinderen, de volwassen, de ouderen en de 
priesters. 
Na de processie gaat de mis verder. Er zitten heel veel mensen ook buiten de kerk en wij 
maken tijdens de dienst van die cocos bladeren wat mooie kunstwerken met de kinderen. 
En na de mis nemen we deze mee naar huis en plaatsen het op een mooie plaats, meestal 
bij een foto van Jezus. Op die dag hebben wij ook een grote Kruisweg om 15 uur rond de 
parochie. 

Chrisma mis
Op maandag van de Goede week hebben wij altijd de Chrisma mis in de kathedraal. Dit is de 
enige gezongen gregoriaans plechtige heilige mis in het bisdom. En onze Bisschop gaat voor 
in deze mis. Het is altijd aansluitend de stille dag van de priesters uit het bisdom. En er de 
heilige oliën gezegend voor de sacramenten. 

Witte Donderdag
Om 17.30 uur begint de Witte-donderdag-dienst. De Voetwassing en 
instelling van de heilige Eucharistie en priesterschap zijn de belangrijke 
elementen in deze dienst. Na de dienst wordt het Allerheiligste 
meegenomen naar een belangrijke plek in de kerk en daar wordt het de 
hele dag tot en met vrijdag 15 uur aanbeden. De twaalf personen wiens 
voeten gewassen worden krijgen ook een brood en een doek. Dit brood 
delen ze met hun familie. Tegenwoordig krijgt elke gezin dit brood. 
Na de dienst begint de aanbidding van het Allerheiligste. Er wordt een 
schema gemaakt. Elke uur komt er een groep gelovigen uit een wijk om 
te bidden. Ze zingen liedjes, lezen de bijbel voor en overwegen samen 
de teksten. De plaats waar het Allerheiligste na de dienst bewaard wordt 
is altijd goed versierd. Gelovigen uit verschillende dorpen komen kijken 
naar de verschillende kerken en bidden er samen. Tot 15 uur op vrijdag 
gaat het zo door. Wacht even! Tussen 24 uur tot 5 uur is het wel stil.
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Goede Vrijdag
Om 15 uur begint de dienst. Na de preek is er de kruisverering. Iedereen komt om het kruis 
te kussen en tegelijkertijd om collecte-geld in de mandjes te doen. Het duurt zeker twee tot 
drie uur, alleen voor de kruisverering. Na de dienst wordt het lijk-beeld van Jezus gezegend 
en begint de lijkstoet rond de parochie. Iedereen komt om de voeten en handen van de 
gekruisigde Jezus te kussen en om te bidden. Men staat in een rij rond de parochie om dit 
te doen. Meestal wachten de mensen bij hun eigen wijk. Als de stoet bij hun wijk komt gaan 
ze samen als familie het gekruisigde lichaam van Jezus vereren en kussen. Rond 24 uur 
komt de stoet in de kerk aan. En dan wordt de kerk gesloten tot en met de paaswake op 
zaterdagnacht om 23.30 uur.

 

Stille zaterdag
De kerk is gesloten, als een symbool van het graf!
 

De Paaswake
De Paaswake begint op zaterdag om 23.30 uur. Exact 
vanaf de eerste minuut op Paaszondag zingen wij het 
Gloria en het beeld van de verrezen Heer wordt geplaats 
in de kerk en dan gaan alle lichten in de kerk weer aan. 
Er worden kinderen gedoopt en het Paaswater wordt 
gezegend. En in het dorp wordt elk jaar op die zondag 
een voetbal tournooi georganiseerd.

Marthoma
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Ik geef de pen door aan...

...Ton Hokke!

Dag beste mensen,
Ik en mijn echtgenote zijn in 2012 in Venray komen wo-
nen. Wij komen respectievelijk uit het midden van Bra-
bant en Zuid Limburg. Het wonen in Venray bevalt heel 
goed. Venray is een mooie plaats en de mensen zijn heel 
vriendelijk. Het is hier goed wonen, dat horen we ook van 
bezoekers.
In november vorig jaar ben ik Bram Jansen opgevolgd 
als secretaris van het parochiebestuur. Een hele uitda-
ging waarvoor ik mijn uiterste best ga doen. Heel prettig 
daarbij is dat het bestuur, onder het inspirerende voorzit-
terschap van Deken Ed Smeets, een team is waarin goed 
wordt samengewerkt en heel wat werk wordt verzet.
Het is heel fijn om te merken dat het Rooms-Katholicisme 
hier in Venray nog goed leeft. Dat geeft ook een positieve 
sfeer aan een plaats en een streek. 

In het dagelijks leven ben ik jurist en pleit bij de rechtbank en de Raad van State in Den 
Haag. Allemaal bestuursrechtelijk zaken. Mijn interesse ligt ook op het gebied van geschiedenis. 
Dat lijkt misschien saai, maar is juist heel leuk en interessant. De geschiedenis herhaald zich, 
wordt weleens gezegd. En dat is ook zo. De moderne mens verschilt -in het mens zijn- eigen-
lijk niets van de mens in bijvoorbeeld de middeleeuwen. Ondanks de veel grotere kennis die 
nu beschikbaar is. 
Uit de geschiedenis blijkt ook de enorm belangrijke rol die de Rooms-Katholieke Kerk altijd 
al	heeft	gespeeld.	Er	werden	(en	worden!)	zoveel	goede	werken	verricht;	wetenschap,	hulp	en	
bijstand aan mensen, ziekenzorg, onderwijs. Dat werd allemaal door onze Kerk gegeven, voor 
die taken door de overheid werden opgepakt. En dat is nog niet zolang. Reden om trots te 
zijn op ons geloof en op onze Kerk. Dat mogen we als Rooms-Katholiek ook wel een beetje 
uitstralen, hoor!
Ik ben op 6 december 2015 gedoopt in de Grote Kerk. Ik ben van bouwjaar 1963, dus toen 
niet meer jeugdig te noemen. Het Rooms Katholicisme is in de loop van de jaren in mij ge-
groeid, tot het moment dat ik klaar was voor de doop. Dat moment werd natuurlijk niet door 
mij bepaald, maar door Deken Harrie Smeets, die mijn begeleider was.
De doop en te leven volgens Jezus Christus, heeft voor mij het leven een stuk meer inhoud 
gegeven. En dat meen ik 100%. Je staat toch anders in het leven dan bij een meer opper-
vlakkige instelling. Natuurlijk gaat het lang niet altijd helemaal goed. Maar ik doe mijn best. En 
dat geldt voor alle Rooms Katholieken. Daar ben ik van overtuigd. Je best doen een zo goed 
mogelijk Christen te zijn. Meer verlangd God niet van ons.
Dat ons geloof ons in deze tijden sterkte en inzicht mag geven.

Ton Hokke
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Diensten rond Pasen

Palmzondag 4 & 5 april 2020:
4 april:
18.00 uur: Paterskerk
19.15 uur: Grote Kerk
5 april:  
11.00	uur:	 Paterskerk		(Zangers	van	Sint	Frans)
09.30 uur: Grote Kerk

Maandag 6 april:
18.30 uur: Leesmis Paterskerk
 
Dinsdag in de Goede Week:
‘s Ochtends:  Ziekencommunie
18.30 uur: Leesmis Paterskerk
19.15 uur:  Gezamenlijke boeteviering in de Paterskerk
  Biechtgelegenheid
 
Woensdag in de Goede Week:
‘s Ochtends:  Ziekencommunie
18.30 uur: Géén avondmis Paterskerk vanwege Chrismamis Roermond
  Aanbidding van het Allerheiligste

Witte Donderdag 9 april:
19.15	uur:		 Gezamenlijke	Heilige	Mis	Grote	Kerk	(Petrus	Bandenkoor)
  Aansluitend: aanbidding van het Allerheiligste tot 0.00 uur

Goede Vrijdag 10 april:
15.00 uur:  Kruisweg en kruisverering in de Grote Kerk
15.00 uur:  Kruisweg in de Paterskerk
19.00	uur:		 Gezamenlijke	viering	in	de	Paterskerk	(Kamerkoor):
  Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Stille Zaterdag 11 april:
19.00 uur:  Paaswake Grote Kerk
21.00	uur:		 Paaswake	Paterskerk	(Zangers	van	Sint	Frans)

Paaszondag 12 april:
09.30 uur:  Paasmis Grote Kerk
11.00	uur:		 Paasmis	Paterskerk	(Het	Zonnelied)

Tweede Paasdag 13 april:
09.30 uur:  Paasmis Grote Kerk
11.00	uur:		 Paasmis	Paterskerk	(Gregoriaans	koor	Venray)





Namens de redactie en natuurlijk namens Buddy het konijn, 
wensen wij iedereen een Zalig Paasfeest toe!




