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Niet stilgezeten… 
Er is een hele tijd geen Nieuwsbrief meer verschenen. Reden? Geen 
nieuws. Als je voor de zoveelste keer moet uitleggen dat er eigenlijk geen 
echt nieuws is, dan lijkt het vrij zinloos veel werk te besteden aan een 
nieuwsbrief. Behalve de vaste diensten was er weinig ander nieuws te 
melden. Inmiddels begint het normale parochieleven weer op gang te 
komen. God geve dat eind september veel van de beperkingen opgezegd 
worden en we weer hoe langer hoe meer normaal kunnen fungeren… 
Toch hebben we zeker niet stil gezeten! Zo is er bijvoorbeeld hard 
gewerkt aan een nieuwe website voor de drie parochies van de Grote 
Kerk, Paterskerk en Smakt: rkvenray.nl  

 
 

Nieuwsbrief 
 

Spoedig verschijnt de nieuwe editie van 
Samen Kerk! Aansluitend aan de 
bezorgronde zal het ook hier te vinden zijn. 
Velen ontvangen elk kwartaal ‘Samen Kerk,’ 
het parochieblad van Venray. Online is het 
blad hier te vinden. Daarnaast staat met 
regelmaat het een en ander in met name 
Peel & Maas. Maar om zo actueel mogelijk 
te zijn en te blijven lanceren we graag deze 
maandelijkse digitale nieuwsbrief.        
 
Meld u hier aan! 
 

Nieuw logo voor 
onze drie 
parochies! 
Met dank aan Jolijn van Goch 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vanwege de aanhoudende  
  coronabeperkingen is er ook dit jaar geen  
  bijeenkomst in Anno ’54 b.g.v. de  
  Bezinningsmiddag voor zieken en  
  thuis-zittenden, maar wel wederom een  
  uitzending van het lof op Omroep Venray.  
 
  Dit jaar vanuit de Sint Jozefkerk te Smakt,  
  vanwege het Sint Jozefjaar. 
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Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke 
handelingen? Hoe staan we er zelf in? Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor allen die er zich in willen verdiepen: acolieten, kosters, zangers, 
lectoren, kerkbestuurders, mensen die de kerk verzorgen en anderen die er 
met hart en ziel bij betrokken zijn of anderszins geïnteresseerd zijn… 
 

Data & onderwerpen:  
2 oktober 2021:    Uitvaartliturgie (1) 
23 oktober 2021:    Uitvaartliturgie (2) 
27 november 2021:       het getijdengebed (1) 
29 januari 2022:    het getijdengebed (2) 
12 maart 2022:    de Goede Week en Pasen 
9 april 2022:                    Pasen en Pinksteren 
 

Men kan ook aan afzonderlijke bijeenkomsten deelnemen.  
Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen. 

 

Lees hier alle informatie en mogelijkheid tot aanmelding. 

 
Omroep Venray 
blijft vooralsnog de uitzending van de zondagsmis om 
9.30 uur op tv en internet verzorgen, waarvoor we 
Omroep en vrijwilligers dankbaar voor zijn!  
Hier vindt u de site van de Omroep. 

 

Uur van barmhartigheid & morgengebed  
Op vrijdagmiddag is in de Grote Kerk ’s middags om 15 uur 
een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus 
Rijs. Het is een goed gebruik vrijdagmiddag om 15 uur te 
reserveren voor een moment van gebed en bezinning; het is 
immers het uur waarop Christus zijn leven gaf op Goede 
Vrijdag aan het kruis. Op maandag en vrijdag wordt vóór de 
Mis het Morgengebed gezongen. Om 8.35 uur.  

 

H. Doopsel 
Wees welkom, wie zijn kindje wil laten dopen! Of misschien 
deze of gene volwassene. Via de site ‘rkvenray’ kan men zich 
aanmelden. Geplande data voor de doopavonden:  
12 oktober & 30 november. 

Sint Jozefjaar 2021 
Op de eerste zondag van de maand is ’s middags in 
Smakt een Sint Jozeflof, telkens om 15 uur. 
 

Draagspeldjes zijn verkrijgbaar a € 1,50 in Smakt en op 
de pastorie Eindstraat. 

 

Orgelconcert 19 september 
Grote Kerk Venray 16 uur. Lees hier alle informatie. 

 

Agenda parochies 
Zondag 19 september Orgelconcert 16.00 uur Grote Kerk 
Woensdag 22 september Kerkbesturen dekenaat te Vredepeel 
Zaterdag 25 september Dialectmis Veldeke 19.15 uur Grote Kerk 
Maandag 27 september Ouderavond Communie 2022 Paterskerk 
Dinsdag 28 september Ouderavond Communie/Vormsel 2022 Grote Kerk 
Zaterdag 2 oktober Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zaterdag 2 oktober Lichtprocessie Lourdesgrot 19.15 uur Grote Kerk 
Zondag 3 oktober Sint Jozeflof 15.00 uur Smakt 
Dinsdag 5 oktober Bijbelavond 20.00 uur Paterskerk 
Zondag 10 oktober Jongerenmiddag Grote Kerk 
Maandag 11 oktober Vormingsavond lectoren 20.00 uur Grote Kerk 
Dinsdag 12 oktober Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Woensdag 13 oktober Vergadering Kerkbestuur 
Zaterdag 23 oktober Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Dinsdag 26 oktober Academie Rolduc 19.00 uur Sevenum 
Zaterdag 30 oktober Diakenwijding 10.30 uur kathedraal Roermond 
Dinsdag 2 november Bijbelavond 20.00 uur Paterskerk 
Zondag 7 november Canto Rinato zingt de Mis 9.30 uur Grote Kerk 
Zondag 7 november Sint Jozeflof 15.00 uur Smakt 
Dinsdag 9 november Vormingsavond lectoren 20.00 uur Grote Kerk 
Zaterdag 13 november Concert Requiem Fauré 20.00 uur Grote Kerk  
(geen avondmis op deze dag!) 
Dinsdag 23 november Bijbelavond 20.00 uur Paterskerk 
Zaterdag 27 november Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Dinsdag 30 november Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Zondag 5 december Sint Jozeflof 15.00 uur Smakt 
Dinsdag 7 december Bijbelavond 20.00 uur Paterskerk 
Zaterdag 11 december Parochiële Stille Dag 10-16 uur Paterskerk 
Dinsdag 14 december Vormingsavond lectoren 20.00 uur Grote Kerk 

 

Academie Rolduc 26 oktober 
Sevenum (Markt 1) - Dr. Detlef Rohling, ‘Ten tijde van Corona’: hoe ‘tijden’ 
veranderen. Filosofische brokstukken bij een pandemie. Info volgt! 

 

Vormingsavonden lectoren 
In Sevenum vonden in het voorbije studiejaar een drietal bijeenkomsten 
plaats voor kosters, acolieten en lectoren (zie ook elders in dit blad). Vanuit 
verschillende zijden is gevraagd om een voortzetting ervan voor met name 
lectoren. Daar willen we graag aanbieden en wel op maandag 11 oktober, 
dinsdag 9 november en dinsdag 14 december. Telkens om 20 uur in de 
Grote Kerk. Ook nieuwe lectoren zijn welkom! Wie zich zou willen 
aanmelden voor dit dienstwerk kan contact opnemen met de deken 
(deken@rkvenray.nl).  

 

Bijbelavonden Van kaft tot kaft 

Ook wie eerder niet deelnam is welkom! De data: dinsdag 5 oktober, 
dinsdag 26 oktober, dinsdag 2 november, dinsdag 23 november, dinsdag 7 
december. Telkens om 20 uur Paterskerk (pastorie Leunseweg 5). 

https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2021.pdf
https://www.omroepvenray.nl/
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Alpha-cursus 
Een Alpha-cursus is een serie van ruim 10 bijeenkomsten. Iedere avond 
heeft een vaste opzet: samen ontmoeten, samen luisteren naar een 
inleiding en daarna daarover in gesprek gaan. Reeds vele christenen en 
niet-christenen hebben door deze cursus mogen (her)ontdekken waarom 
het evangelie Gods blijde boodschap is voor ons ieder persoonlijk. Doel van 
Alpha is niet de ander overtuigen, maar om door deelname zelf te 
(her)ontdekken of de levenskracht die het christelijk geloof in zich heeft 
ieders persoonlijke leven zou kunnen verrijken. Alpha is voor iedereen: 
voor ouders die hun kinderen laten dopen of de communie laten doen, 
voor mensen die al jaren (op de automatische piloot) naar de kerk gaan, 
voor je buur of collega die worstelt met de uitdagingen die het leven hem 
geeft. (Vrijblijvende) Info en aanmelding: neem contact op met coördinator 
Arthur Gerritzen (06-46656753 of alphavenray@gmail.com) . Zie ook alpha-
cursus.nl 
 

 
 

Data jongerengroepen 
10.4.Christ - najaar 2021  
vrijdag 24 september tienergroep XL 18:30 - 21:45 
vrijdag 8 oktober 20:00 - 21:45 
vrijdag 22 oktober tienergroep XL 18:30 - 21:45 
vrijdag 12 november 20:00 - 21:45 
vrijdag 26 november tienergroep XL 18:30 - 21:45 
vrijdag 10 december 20:00 - 21:45 
 

Connect - najaar 2021 
zondag 19 september jongerengroep XL 9:30 - 12:00 
zaterdagavond 2 oktober jongerengroep 19:15 - 22:30 
zondag 17 oktober  jongerengroep XL 9:30 - 12:00 
zaterdagavond 6 november jongerengroep 19:15 - 22:30 
zondag 21 oktober  jongerengroep XL 9:30 - 12:00 
zaterdagavond 4 december jongerengroep 19:15 - 22:30 

 

Cantorcursus van start! 

Lees hier alle info! 
 

 
 

Gebed voor onze parochiefederatie 

Leven is een beetje pelgrim zijn, telkens nieuwe einders zien 
en wegen vinden naar de plek waar het hart een schuilplaats 
vindt. Leven is op stap gaan met God, stappen in zijn 
schaduw. Manu Verhulst 
 

Heer, ook wij zijn pelgrims, zoekend naar toekomst, in de tijd 
die ons gegeven wordt. Ga met ons mee, wees onze Bron van 
wijsheid, onze weg naar elkaar en maak ons samenzijn 
vruchtbaar, vandaag en de komende tijd. 

 

Waar liefde is en wijsheid 
daar is geen vrees en geen onwetendheid. 

Waar geduld is en bescheidenheid 
daar is geen kwaadheid en geen opwinding. 

Waar armoede is met vreugde 
daar is geen begerigheid en geen hebzucht. 

Waar rust is en bezinning 
daar is geen bezorgdheid en geen verwarring. 

Waar geloof en vertrouwen in de Heer bestaat, 
daar kan het kwade niet binnendringen. 

Waar barmhartigheid is en voorzichtigheid 
daar is geen overdaad en geen hardvochtigheid. 

Franciscus van Assisi 

 

Na biecht weer glimlachend naar buiten 
„Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven en aan wie ge 
ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” Het lijkt qua logica 
haast een Cruijfiaanse uitspraak, maar het zijn de woorden 
van een heel andere godenzoon: Jezus van Nazareth. 
 

Het citaat, waarachter natuurlijk een diepere betekenis 
schuilgaat, dient binnen de katholieke kerk als basis voor het 
sacrament van boete en verzoening, biechten, en dat is iets 
waarover je tegenwoordig nog weinig hoort. Tóch blijken 
mensen nog regelmatig hun ziel te luchten bij meneer 
pastoor, al gaat het er anders aan toe dan vroeger. „Het 
geloof is de afgelopen jaren flink veranderd”, steekt pastoor 
William van Dijck van de Hoensbroekse parochie Heilige 
Johannes Evangelist van wal. Biechten gebeurde vroeger 
eigenlijk dwangmatig. Het moest. Je merkt dat die groep van 
vroeger het daarom tegenwoordig vaak niet meer wil.” Waar 
Van Dijck op doelt, is onder andere de transformatie van 
cultuurkerk, die in Limburg altijd van grote betekenis was, 
naar een meer bewúste keuze om te geloven. Toch is dat niet 
het enige. „Je merkt ook dat mensen vaak een verkeerd 
geloofsbeeld hebben, namelijk dat van de strenge, straffende 
God, maar God houdt juist van mensen zoals ze zijn en 
vergeeft hen ook.” 
 

Dat laatste sluit natuurlijk naadloos aan bij de biecht, maar 
hoe gaat dat tegenwoordig in z’n werk. „Nu is het vooral een 
gesprek van mens tot mens, gewoon bij mij aan tafel, waarin 
mensen praten over wat hen dwarszit. Ik bied een luisterend 
oor, oordeel niet en probeer iemand te helpen. In deze tijd, 
met alle druk die op de schouders van mensen rust, zijn het 
vooral diepe, inhoudelijke gesprekken en dat geeft 
opluchting. Mensen lopen vaak glimlachend naar buiten...”. 

 

   Stemvorming 
Corona maakte abrupt een einde aan 

veel zangplezier. Koorkring Venray 
neemt graag initiatief de stemmen 

weer los te maken. Vandaar dat er vijf 
bijeenkomsten stemvorming worden 
georganiseerd o.l.v. bariton Vincent 

Kusters. Lees hier verder. 
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Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

 
Gebouw en cultuurschatten Grote Kerk 
 
Stichting Carillon Venray 
 
Zangers van Sint Frans 
 
Dekenaat Venray 

 

Geloofwaardig … 
Een opening in alles… 
 

NRC-columniste Simone van Saarloos vertelde dat ze bij haar thuis 
niet geloofden. Haar ouders waren atheïsten. Maar als kind, 's 
avonds in bed, bad zij toch. Ze maakte haar eigen geloof, zoals ze 
het zelf zegt. Wat ze dan geloofde? Dat er een opening is in alles 
wat lijkt te zijn vastgelegd. 
 

Daarmee kwam de jonge Simone aardig in de buurt van het 
christelijk geloof. Daarin leeft de hoop dat de toekomst niet dicht 
zit. Er is altijd een opening naar goedheid en gerechtigheid. De 
toekomst is om die reden niet alleen een bron van onzekerheid, 
maar ook een bron van hoop. 'Morgen wordt het beter.' In elke 
afbraak ligt de kiem van iets nieuws. Er is altijd ruimte voor hoop, 
'het geschenk dat God aan zijn schepping heeft gegeven. Het is 
het vermogen de werkelijkheid waar te nemen als een 
werkelijkheid met een altijd open einde', volgens theoloog Tomas 
Halik.  
 

GODS TOEKOMST 
Het christelijk geloof kent wat betreft de toekomst een heel 
pretentieuze gedachte: de toekomst loopt uit op vrede, 
gerechtigheid, eeuwig leven. Beelden die het Nieuwe Testament 
daarvoor gebruikt zijn onder meer het koninkrijk van God, de 
wederkomst van Christus, het nieuwe Jeruzalem, de hemel. Als we 
in het onze vader bidden 'uw koninkrijk kome', dan leggen we de 
toekomst in Gods hand. Het christendom koestert de hoop dat 
God het verdriet niet laat overwinnen, mensen niet in de dood 
laat en de beulen niet het laatste woord geeft. De astronomen die 
zeggen dat het universum over miljarden jaren zover zal zijn 
afgekoeld dat er geen leven meer mogelijk is, zullen natuurkundig 
gezien gelijk hebben, maar gelovig gezien niet. God is immers, zo 
zeggen de psalmen, een God die trouw houdt tot in eeuwigheid en 
niet laat varen wat zijn hand begon. 
 

Hoe zou zijn koninkrijk er ooit kunnen komen? Niemand die het 
zeggen kan. Het zal een geschenk zijn. Hoe moet je je dat 
koninkrijk voorstellen? Ook dat kan niemand zeggen. Maar die 
toekomst zal het stempel van Christus dragen. Tranen zullen 
worden gedroogd, ziekte en dood zullen er niet meer zijn. 
Wetenschappelijke onzin die toch de eigenwijze geloofskern 
inhoudt van het christendom, dat niet keurig en verantwoord 
binnen de piketpaaltjes van het verstand wil dromen. 
 

TOEKOMST HIER EN NU 
Gekke lui, die christenen met hun geloof in Gods toekomst. Ach, 
christenen geloven het nog gekker. Ze geloven dat die toekomst 
hier en nu al begonnen is. In hun toekomstverwachting lopen 
heden en toekomst vrolijk door elkaar. Dat hebben ze van Christus 
zelf. Toen de mensen hem vroegen wanneer het koninkrijk van 
God zou komen, antwoordde Hij: 'De komst van het koninkrijk van 
God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: Kijk, hier is  

 
het! of: Daar is het! Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt 
binnen uw bereik.' Waar mildheid, recht, humor en hoop heersen, 
daar is het al. Mijn vroegere buurman wist dat ook. Vlak voor zijn 
sterven zei hij: 'Als je binnen de cirkel van Jezus leeft, ben je al in 
de hemel. En uit die cirkel kan je nooit vallen.' 
 

ZORGELOZE TOEKOMST 
Dus zullen we drinken en feestvieren, omdat God toch wel voor de 
toekomst zal zorgen? Dat beweert het christelijk geloof nergens. 
Integendeel, zoals het volgende verhaal vertelt. Op 19 mei 1980 
waren de afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika in 
vergadering bijeen. Plotseling werd het heel donker. De zon 
verdween en de hemel werd bedekt met inktzwarte wolken. 
Sommige afgevaardigden vreesden dat het einde van de wereld 
was aangebroken. De wederkomst van Christus en de dag des 
oordeels waren ophanden. Ze vroegen daarom de voorzitter om 
de vergadering te verdagen. De voorzitter antwoordde: 'Of het 
einde van de wereld nu is aangebroken of niet, we stoppen 
geenszins met ons werk. Als zij niet aangebroken is, is er geen 
reden toe. Als het moment van de wederkomst wel aangebroken 
is, laten dan de lampen worden aangestoken, want ik wens dat als 
Christus terugkomt, Hij mij aantreft terwijl ik mijn plicht doe.' 
Stephan de Jong in Open Deur september 2021 

 
Sint Jozef 
Een rechte mens, een timmerman 
met bloesemstaf uit Davids stam, 
Maria wordt hem toevertrouwd, 
zij draagt Gods zoon en ons behoud. 

Een wakker mens, een dromer die 
in diepe nacht weer toekomst ziet. 

De hoeder van een nieuw begin, 
een stut en steun voor vrouw en kind. 

Hij zoekt een onderdak en vindt 
een stal, Maria baart haar kind 
en Jozef ziet het wonder aan; 
God is met ons in Jezus' Naam. 

De wijzen brengen Jezus eer, 
een engel waarschuwt Jozef weer: 

Sta op, neem vrouw en kind en wijk, 
een dwaze vorst voelt zich bedreigt. 

In Nazareth, de timmerplaats, 
groeit Jezus op, God ziet hem graag 
Maria leest en Jozef schaaft, 
hij zorgt en voedt tot hij ontslaapt. 

Sint Jozef, die op dromen bouwt, 
geef dat ook ons geloof het houdt. 
Behoed het huis waar liefde bloeit, 

verzorg het vuur als het slechts gloeit. 
Geef al wie werken levenslust; 
wie niet meer kunnen, gun hun rust. 
En staan wij voor de laatste grens: 
sta voor ons in, behoed de mens.    Andries Govaart 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
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