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Ten geleide
“Hoe moet het met al die lege kerken overal?”. Antwoorden op deze vraag worden 
bij u thuis en op tal van andere plaatsen veelvuldig besproken. Er wordt veel over 
gespeculeerd, vooral als door actuele omstandigheden een antwoorrd op die vraag 
urgent wordt: als op korte termijn besloten moet worden wat er met dit specifieke 
kerkgebouiw moet gebeuren.
Discussies kunnen dan emotioneel hoog oplopen.
Om een rustig en weloverwogen antwoord op deze vraag te kunnen formuleren 
hebben de Gemeente en het Dekenaat Venray besloten een kerkenvisie op te laten 
stellen.
Daarin komen alle kerkgebouwen in de gemeente breed aan de orde: wat is 
de bouwkundige staat van het gebouw, hoe is het kerkbezoek, wat zijn de 
toekomstplannen en –mogelijkheden, zijn er alternatieve mogelijkheden van (mede)
gebruik.
Bij het zoeken naar antwoorden worden in eerste instantie priesters en kerkbesturen 
betrokken maar natuurlijk ook parochianen, omwonenden, dorps- en wijkraden.
Doel is een totaalbeeld over alle kerken in de gemeente. Vanuit dat totaalbeeld 
wil men nagaan voor welke kerkgebouwen in de gemeente alternatieve 
toekomstmogelijkheden beschikbaar zijn en uiteraard dan ook voor welke gebouwen 
die er niet (meer) zijn.
Deken Smeets beschrijft dit plan uitvoerig op blz. 19 – 21 van dit blad.
Hij concludeert ook dat het doel niet is om al die 15 verschillende kerken opnieuw 
te vullen. Dat is een allang gepasseerd station. Waar het om gaat is het behoud van 
kleine en levendige gemeenschappen van christenen in Venray. Klein, maar krachtig, in 
Jezus’ voetspoor. Zo is de kerk ooit begonnen. Zo kan ze ook voort blijven bestaan. 
Vitaal in passende huisvesting.      

Hoe levend onze beide parochies nú zijn, blijkt onder meer uit de indrukwekkende 
parochie-agenda op blz. 22, 24, 25 en 26. Tal van scholings- en vormingsavonden: 
liturgische vorming, vormingsavonden voor lectoren, bijbelavonden, Alphacursus, 
Academie Rolduc. Een royaal aanbod waaruit een eigen keuze gemaakt kan worden.

Het priesterteam van Venray is onlangs 
uitgebreid met twee pastoors: de pastoors 
Martinus Rijs en Jack Geudens. Pastoor 
Rijs stelde zich voor in het parochieblad 
van maart en pastoor Geudens doet dat 
in deze editie.

Verder zijn er de vaste rubrieken zoals de 
Kinderpagina(‘s) en Ik geef de pen door 
aan...

De redactie
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Vierde zondag van Pasen B
25 april 2021
Als iemand je voor schaap uitmaakt, is dat een belediging. Maar voor de Bijbelse mens ging een 
wereld open. Een schaap kan zich weinig oriënteren en verlaat zich op de stem van de herder: 
hou je dicht bij hem, dan kom je thuis. Schapen weten ook precies wie hun herder is: naar hem 
wordt geluisterd. Een schaap kan zich niet verweren tegen de boze wolf: zonder de herder is hij 
verloren. In de Bijbel laten ze zich graag voor schaap uitmaken: ze vertrouwen op Gods leiding. 
Geleerd in de woestijn: daar loop je verloren als er geen herder voorop loopt.
‘God is de herder die waakt over mij’, maar er wordt ons gevraagd ook voor elkaar herders te 
zijn.
Leeuw, wolf en beer schijnen natuurlijke vijanden van de schapen te zijn. Die lopen hier niet vrij 
rond, maar wel de wolf van jaloezie en haat die alles aanvreet, de leeuw die zichzelf koning kraait 
en dan de beren die onze belangeloze inzet in de weg staan. 
Leugenachtige leiders die zich het vege lijf willen redden – en dan moeten we niet naar de bobo’s 
of de politiek kijken, maar naar onszelf! – daar kan Jezus niks mee. Gezocht: Herders, die hart 
hebben en er met inzet van heel hun leven voor gaan. Zo hou je de wolf buiten de deur!

Vijfde zondag van Pasen B
2 mei 2021
We bevinden ons op een digitale snelweg en razen voort naar een hoogtechnologische 
samenleving zoals we die nooit gekend hebben. Met een paar muisklikken is alles bereikbaar en 
regelbaar. Als je maar online bent, verbonden.
Maar ja, als je je baan verliest? Of je relatie? Je kunt nog zo verbonden zijn via draad of Wifi, nog 
nooit waren mensen zo eenzaam. Hoe groot ook de zegeningen van de technologie, verbinding is 
méér dan je internetaansluiting!
De wijnstok is in de Bijbel een zeer vertrouwd beeld. Wijn staat voor zegen. Het gewone bestaan is 
water, maar God maakt er kostelijke wijn van.
Maar wijn komt er alleen maar als de rank zich aan de stam houdt en zich laat voeden door 
de levenssappen uit die stam. Die stam is van vitaal belang. Planten weten het soms beter dan 
mensen!
Jezus zegt: Ik ben de wijnstok, gij de ranken, mijn Vader de wijngaardenier. En alleen samen 
kunnen we er wat moois van maken. We kunnen niet los van elkaar: zonder stam geen leven, 
zonder rank geen bloei en zonder snoeiende wijngaardenier komt er wildgroei. Een wijngaard 
zonder vruchten? Bocht!
Bevrijdingsdag: laten we stilstaan bij wat de moeite waard is mee verbonden te zijn. Vrijheid ons 
geschonken maakt het mogelijk daarvoor te kiezen! Doe jezelf niet tekort, maar laat je binden!

Woordje van de deken

In deze rubriek werden tot nog toe een aantal sprekende 
passages uit de preken van de deken weergegeven. Sinds 
enige tijd verschijnen korte woordjes van de deken in 
sommige lokale bladen, doorgaans aansluitend bij de 
zondagsliturgie.
Enkele daarvan zullen voortaan in deze rubriek worden 
weergegeven, niet meer door een kerkganger, maar door de 
schrijver zelf.
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Pinksteren
23 mei 2021
Waar gaat het om met Pinksteren? We naderen – hoop ik toch - het einde van de coronacrisis. 
Die crisis heeft ons gewezen op de eenzaamheid van mensen. Vóór corona was eenzaamheid 
iets voor de eenzamen; sinds corona merkt ieder mens eenzaamheid, zeker als alle 
vanzelfsprekendheden en veel contacten wegvallen.
Eenzaamheid, leegte. We beschouwen het nu als maatschappelijk probleem of psychische 
aandoening die verholpen dient te worden. We hebben van alles een markt gemaakt, ook van 
onze relaties. Rent-a-friend is hot en we ontwikkelen robots die de zorg voor elkaar overnemen, 
zodat we niet meer zo naar elkaar hoeven om te kijken. We zijn op die markt in plaats van 
partners concurrenten geworden, consumenten in plaats van burgers, met alle rechten om te 
nemen, in plaats van onszelf te geven!
Terwijl eenzaamheid een diepmenselijk vermogen is. Niet toe te juichen, maar ook niet uit te 
vlakken of al te zeer te betreuren. Om maar iets te noemen: ieder mens sterft uiteindelijk alleen. 
En daarom nodigt eenzaamheid bij leven en welzijn ons uit om onze relatie met onszelf te 
verdiepen. Kunnen we thuiskomen bij onszelf, zijn we gegrond in onszelf, ook als rondom ons 
zoveel weg- of stilvalt? En dan in die leegte Jezus’ Geest van menselijkheid en medemenselijkheid 
alle ruimte geven! Daar gaat het om Pinksteren. En trouwens… altijd!

Drievuldigheidszondag
30 mei 2021
De kerk loopt leeg. Zeggen ze. Is ook. Moet je ook zeggen. Als je toekomst ziet in de kerk, spoor 
je niet. Zeggen ze. Rijp voor Venray, zeggen ze dan.
En jawel, het zal klein worden komende jaren en echt niet meer overal. Maar tegelijk zie je ook 
wat anders. Althans wie dat wil zien. Ik zie pagina’s krant over een jongeman uit Limburg – eine 
van os – die priester gewijd is en inspirerend zijn verhaal weet te doen. Krant en tv pikken dat op. 
Ik zie kleinkinderen van allemaal in de twintig – laatst een hele zwik – danig onder de indruk hun 
opa de hand opleggen bij de ziekenzalving, waarop opa zijn geloof uitdrukt op weg te zijn naar 
God thuis. Ik kijk elke vrijdagavond ergens een roedel vormelingen in de ogen die ik het Vormsel 
mag toedienen: ik zie hun verlangen en hoop en zin! Ik zie – weinig, weliswaar – ouders met hun 
kindje die bij het doopsel dank je wel komen zeggen voor het wonder van het leven en christelijk 
hun plek in deze wereld willen vinden. Ik zie communicanten die aan je lippen hangen als je ze 
vertelt over God die van ons houdt en Jezus’ vriendschap die je gewoon niet kapot krijgt. Ik zie 
mensen die houvast vinden in hun geloof. Waar zie je zoiets nog?

15e Zondag door het jaar B
11 juli 2021
Wij moeten zoveel. We moeten presteren, overkomen, gewaardeerd worden, gezien, ons haasten 
en alles afkrijgen, targets en leerdoelen halen en strakke schema’s afwerken en liefst overal een 
kick van krijgen. En alles maar normaal vinden, moeten we ook nog.
En wat we allemaal moeten aanhoren. Al die woorden beelden die de hele dag over ons 
uitgestort worden op weet ik hoeveel tv kanalen en een veelvoud daarvan aan nieuwssites. Er 
gebeurt iets – maakt niet uit wat – en iedereen moet in beeld en toetert vanallesennogwat, boos 
en gekwetst, zonder enige redelijkheid of al te veel realiteitszin. ‘Dit mag nooit meer gebeuren!’ 
en ‘Dat kan niet bestaan!’, terwijl we ondertussen niet weten wat voor en achter is, laat staan 
een oplossing hebben en gewoon doorsukkelen naar de volgende aanslag of ramp. Want ja, voor 
echte oplossingen en consequenties hebben we geen ruggengraat of veel te slappe knieën.
‘Neem niets mee onderweg,’ zei Jezus, ‘dan alleen mijn evangelie, dat jou de weg wijst, de 
waarheid is en een mens waarachtigheid van leven schenkt!’ We hebben in het groot geloof 
buiten de deur gezet. Of minstens gelovigen het zwijgen opgelegd, dan wel voor achterlijk en 
wereldvreemd uitgemaakt. Maar wat is ervoor in de plaats gekomen? Kijk eens wat we allemaal 
moeten, sinds we niet meer mogen geloven… Ammehoela, ik blijf gewoon geloven! 

Deken Ed Smeets
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Pastoor Jack Geudens

Na de MAVO en HAVO-top ben ik gaan 
studeren aan de Sociale Academie; 
“De Dommel” in Eindhoven. Tijdens een 
bedevaartsreis naar O.L.Vrouw van Lourdes 
werd ik innerlijk aangeraakt, zodanig zelfs 
dat ik van opleiding ben veranderd. Een 
loopbaan als maatschappelijk werker in de 
zorg werd ingeruild met werken voor en 
met mensen in de Kerk.

De opleiding tot priester aan het 
Grootseminarie Rolduc (1978) was veel 
zwaarder dan verwacht, dus heb ik een 
tussenstop moeten maken; na vier jaar 
studie ben ik tijdelijk gestopt, om er later 
weer mee verder te gaan. 

In die tussenjaren heb ik o.a. een opleiding 
gevolgd tot activiteitenbegeleider en heb 
een aantal jaren in de zorg gewerkt. Tevens 
heb ik met veel vreugde en voldoening 
in het bedrijfsleven gewerkt middels 
het Uitzendbureau Randstad; bij o.a. 
Douwe Egberts en in de keuken van een 
psychiatrisch ziekenhuis. Maar ook bij de 
AMRO- en RABO-bank.

Na het intreden in de kloostergemeenschap; 
‘De Gekruisigde en Verrezen Liefde’ te 
Maastricht mocht ik de opleiding vervolgen 
te Kerkrade. In het jubileumjaar 2000 ben ik 
tot priester gewijd door mgr. Wiertz. 

Mag ik me even bij u voorstellen? Goedendag, mijn naam is Jack Geudens. Ik ben de 
oudste van zes kinderen en ben opgegroeid in Bergeijk, een dorpje in Noord-Brabant.
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Wat me aanspreekt is; 

- Werken met mensen 
in de Kerk, luisteren naar hun 
levensverhaal, oor hebben voor wat 
een ander te vertellen heeft, mensen 
nabij zijn.

- Bidden met mensen in de 
Kerk, het onder woorden brengen 
wat hen ten diepste beweegt en dat 
binnenbrengen in de ruimte waar 
God zich vinden laat; dat kan het 
eigen hart zijn, of een kerk of kapel, 
of een ontmoetingsplek. Het samen 
uitdrukken wat ons beweegt in een 
gebedje, in een zegening, bidden met 
Maria.

- Ontmoeting met 
mensen in de Kerk, verbonden 
zijn op momenten van 
ontspanning en ongedwongen 
samenzijn (muziekuitvoeringen, 
ontmoetingsgroepen). Ontmoeting 
met mensen die verdriet hebben en 
dat ook mogen uiten en delen.

Tot zover dit kort woordje. Ik hoop 
u binnenkort te mogen ontmoeten 
in een van de kerken of rectoraten. 
Maar u mag me ook rustig binnen 
vragen voor een kopje koffie als u 
me ziet wandelen bij u in de straat! 
Wandelen is namelijk mijn grootste 
hobby. Tot ziens!

Jack Geudens

‘U mag me ook rustig 
binnen vragen voor een 
kopje koffie als u me ziet 

wandelen bij u in de straat!’
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Bedankt voor alles dat jullie als parochie gemeenschap hebben 
betekend voor mij. Drie jaren geleden kwam ik zenuwachtig naar 
Venray. Nu ga ik terug met klein beetje overtuiging. Bedankt voor 
alles. Natuurlijk blijft mijn hart in Venray. Nu wordt Gulpen even 
belangrijk voor mij. Maar ik neem jullie warmte en geloof als 

schatten mee naar Gulpen. 

Alles - liefde = 0
(alles min liefde is nul)

Er zijn verschillende verhalen en spreekwoorden over de liefde. Een spreekwoord 
dat ik hier in Venray zelf gemaakt heb, is ‘in de schoonheid van een man kun je 
de liefde van zijn vrouw zien’. 

De achtertuin van een huis is helemaal ingericht voor hun kinderen met speelgoed en 
speelruimte. Daar zag ik de liefde voor hun kinderen. 
Al veertig jarenlang ontvangt de vrouw elke week bloemen van haar man. Dat is de liefde. 
Mensen die voor hun dementerende geliefde blijven zorgen, zonder dat die dementerende 
persoon dat aanvoelt en niet reageert, is de liefde.
Een glimlach, op straat elkaar begroeten, de anderen waarderen… zo gaat de lijst van de 
liefde door en door. 
De liefde is een wereld die wij samen bouwen.
Een paar weken geleden zag ik op het journaal dat de stichter van de stichting 
wensambulance overleden was. Zijn idee en zijn doorzettingsvermogen voor de wereld bracht 
tranen in mijn ogen. Dat raakt mijn hart om voor de wereld iets te betekenen. Zo werkt 
het hart. Wij mogen steeds aangeraakt worden - door de goedheid en liefde. Daarom zijn 
wij bij de Heer. Wat is er het mooiste in de wereld  dat onze harten aanraken kan, dan 
de volledig gegeven liefde van de Heer. Dat raakt ons hart telkens weer om onze liefde 
nog fijner te maken. - Wij worden bezield 
door Zijn liefde. Zijn geest van liefde komt 
in ons hart! 
Waar het hart vol van is, loopt de mond 
van over.
Vroeger waren de burgemeesters, huisarts 
en priesters de belangrijke personen in 
onze samenleving.  Nu is die tijd voorbij. 
Nu is de enige maat liefde. De enige 
maat die voor eeuwig blijft, - is de liefde.

Groetjes Kapelaan Marthoma Alexander
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Encycliek Fratelli tutti 
nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich 
opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van 
Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters 
een manier van leven voor die ‘doortrokken was van 
de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van 
de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke 
Documentatie.
Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de 
grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige 
woorden legde hij het wezen uit van een open 
broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon 
te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de 
fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij 
geboren is of woont.
Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, 
van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd 
tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert 
mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale 
vriendschap.’

De encycliek die wordt uitgeven als Kerkelijke Documentatie nr. 1 2021, is nu te bestellen. 
De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.
Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli 
tutti. Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen (KNR): handleiding Fratelli tutti.

Luister op katholiekleven.nl een podcast met mgr. De Korte over Fratelli tutti.

Actueel, Parochiebladenservice
7 juni 2021
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R.-K. Kerk vierde Eerste Werelddag van 
de Grootouders en Ouderen
op zondag 25 juli

Op zondag 25 juli 2021 werd in de 
Rooms-Katholieke Kerk de eerste 
Werelddag van de Grootouders en de 
Ouderen gevierd.  Paus Franciscus heeft 
deze dag ingesteld in het kader van 
het Amoris laetitia Familiejaar dat op 19 
maart 2021 van start is gegaan. In zijn 
boodschap voor deze Werelddag zegt 
de paus tegen alle ouderen: ‘…heel de 
Kerk is u nabij – beter gezegd, is ons 
nabij -: zij bekommert zich om u, zij 
houdt van u en wil u niet alleen laten!’
De datum 25 juli is niet willekeurig 
gekozen, maar valt in de buurt van 26 
juli: de feestdag van Joachim en Anna, de 
grootouders van Jezus.

De paus was op die dag  herstellende 
van een operatie en kon die niet zelf de 
Mis vieren in de Sint-Pietersbasiliek, zoals 
eerder het plan was. De preek die hij had 
geschreven, werd door aartsbisschop Rino 
Fisichella voorgelezen tijdens de Mis.

Aandacht schenken
“Laten we ons afvragen: ‘Heb ik mijn 
grootouders, mijn bejaarde familieleden, de 
oudere mensen in mijn buurt bezocht? Heb 
ik naar hen geluisterd? Heb ik tijd met hen 
doorgebracht?’”, schreef de paus in zijn 

preek. “Mogen we er nooit spijt van hebben 
dat we onvoldoende aandacht hebben 
besteed aan degenen die van ons hielden 
en ons het leven schonken.”
Ouderen moeten we beschermen, zodat 
niets van hun leven en dromen verloren 
gaat, vervolgde de brief. “Grootouders 
en bejaarden zijn geen overblijfselen van 
het leven, restjes die weggegooid moeten 
worden. Ze zijn een kostbare voedingsbron.”
Vroeger waren zij er voor ons, nu moeten 
wij er voor hen zijn, stelt de paus. Hij 
benadrukte hierbij opnieuw hoe belangrijk 
het is om met ouderen in contact te zijn.

‘Ieder voor zich is dodelijk’
“Ik maak me zorgen als ik een samenleving 
zie vol mensen die constant in beweging 
zijn, te veel in beslag genomen door hun 
eigen zaken om tijd te hebben voor een 
blik, een groet of een knuffel”, aldus de 
paus.
Jong en oud moeten samen tijd 
doorbrengen, praten en hun herinneringen, 
hoop en dromen delen, schreef hij.
Het gegeven van “ieder voor zich” is 
“dodelijk”, schreef hij. Het Evangelie vraagt 
mensen om te delen “wat we zijn en wat 
we bezitten” om ware en blijvende vervulling 
te vinden”.
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Ouderen verlangen naar nabijheid
“Onze grootouders, die ons eigen leven 
voedden, hongeren nu naar onze aandacht 
en onze liefde; ze verlangen naar onze 
nabijheid. Laten we onze ogen opheffen en 
ze zien, zoals Jezus ons ziet”, schreef de 
paus.
Tijdens de voorbede werd gebeden voor alle 
overledenen, met name ouderen, die stierven 
tijdens de coronapandemie. Ook werd er 
gebeden voor de gelovigen om te leren de 
ouderen te koesteren en te dienen.

Nederlandse bloemen
Aan het einde van de Mis werden er 
manden met felgele, rode en oranje bloemen 
gezegend. Jongeren deelden vervolgens deze 
bloemen uit aan de ouderen die de Mis 
bijwoonden. De bloemen, die onder andere 
uit Nederland komen, zijn geschonken door 
de Felini Foundation. Deze netwerkorganisatie, 
waar ook bekende Nederlanders bij zijn 
aangesloten, zet zich in voor beter contact 
tussen de generaties.

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 3 augustus 2021

‘Laten we onze ogen 
opheffen en onze 

grootouders zien, zoals 
Jezus ons ziet’
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Liturgische vorming 
voor kosters, acolieten en lectoren

Heeft u het ook? We gaan naar de kerk om de Eucharistie te vieren. Tijdens de mis 
gaan we staan, zitten of we knielen. We bidden, luisteren en gaan ter communie en 
op het priesterkoor gebeurt van alles. Maar wanneer we nu wat doen, of moeten 
doen, is voor mij niet altijd duidelijk geweest, wanneer gaan we staan of knielen? In 
Sevenum waren ook mensen, direct betrokken bij de heilige mis, voor wie niet alles 
even duidelijk was. Daar is het initiatief ontstaan om meer te weten te komen over 
gebruiken, handelingen, teksten en gebaren tijdens de mis.

Om meer mensen de gelegenheid te geven deel te nemen zijn voor de dekenaten Venlo, Horst 
en Venray drie avonden Liturgische vorming voor kosters, acolieten en lectoren georganiseerd. 
De locatie was de prachtige parochiekerk bij de initiatiefnemers in Sevenum. Aan deze avonden 
namen ongeveer zeventig personen deel, ook Venray was goed vertegenwoordigd.
Na het welkomstwoord en uitleg van de huishoudelijke regels, toegespitst op corona, ging 
de avond van start onder leiding van de Vicaris van de Liturgie en Kerkmuziek, onze eigen 
pastoor-deken Ed Smeets. 

Aan de hand van een duidelijk boekwerk besprak hij helder en gedreven de diverse functies. 
Koster, acoliet en lector kwamen ruimschoots aan bod. De inrichting en aankleding van de 
kerk werd uitvoerig besproken; zo weten we nu dat er maar één altaar wordt ingericht voor de 
heilige mis. Op dat altaar staan alleen die dingen die daadwerkelijk nodig zijn en er is geen 
overdaad aan kaarsen. De acolieten van de Paterskerk gaven een demonstratie van de intrede 
en het wieroken en diverse lectoren droegen een lezing voor. Dit alles werd besproken zodat 
een ieder daar zijn of haar voordeel mee kon doen.
De opbouw van de mis zit op een bepaalde manier in elkaar. Hier ging de vicaris uitgebreid 
op in. Wist u dat de mis is opgebouwd uit twee diensten? Het is een samenvoeging van de 
dienst van het woord en de Eucharistieviering. Ook lichaamshoudingen tijdens de mis kwamen 
aan bod. Wanneer gaan we zitten of knielen of blijven we staan? En waarom? De basishouding 
tijdens de mis is staan.

Alles wat verteld werd, zijn de officiële regels en gebruiken. De eigen pastoor blijft altijd de 
baas; er kan dus, met in achtnemen van de eerbied, in praktijk afgeweken worden, mocht dit 
nodig zijn. Maar het is goed om te weten hoe en waarom de eredienst is zoals ze is.
Uiteraard was er ook gelegenheid tot onderling contact tussen de deelnemers tijdens de 
koffiepauze. De eerste avond gezellig in de tuin bij de kerk. De andere avonden, door het 
mindere weer, verdeeld over twee ruimtes bij de kerk. Zo konden we aan de coronaregels 
voldoen.
Voor mij waren het leervolle avonden en ik raad mensen aan die meer willen weten over de 
eucharistie om ook deel te nemen aan vormingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden 
regelmatig gehouden voor mensen met een functie binnen de vieringen maar ook voor mensen 
zonder een specifieke functie.

Twan Peeters

NB Elders in dit blad vindt u informatie over een voortzetting van deze avonden, specifiek voor 
lectoren in Venray en omgeving! Ook nieuwe aanmeldingen zijn welkom!
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Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de 
landelijke WJD@Home in het weekend 
van 14-16 januari 2022. De WJD@Home 
worden gehouden op Ameland voor 
jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer 
dat de WJD@Home op Ameland werden 
gehouden was in 2019. Er waren toen 
140 deelnemers. De WJD@Home zijn de 
perfecte opstap naar de WJD in 2023 
in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden 
kunt maken en oude bekenden weer ziet. 
Er is een catechese van de bisschoppen, 
er zijn eucharistievieringen, een avond 
van barmhartigheid en het programma 
heeft allerlei inhoudelijke en creatieve 
workshops.

De WJD@Home 2022 worden 
georganiseerd onder de vlag van 
JongKatholiek. De organisatie hoopt 
dat opnieuw veel jongeren zich zullen 
aanmelden voor het weekend op 
Ameland. De vorige keer was er groot 
enthousiasme onder de jongeren die 
deelnamen en bij iedereen die meehielp, 
de organisatie en bij de bisschoppen.

De bisschoppen zetten zich graag 
in voor de editie 2022. Er rijden in 
januari twee bussen om de jongeren op 
verschillende plekken in het land op te 
pikken, zodat iedereen vrijdagavond op 

WJD@Home

tijd is voor de boot naar Ameland. De 
ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond 
via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het 
aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De 
andere bus kan jongeren uit het bisdom 
Breda meenemen en rijdt via het bisdom 
Rotterdam naar het bisdom Haarlem-
Amsterdam en zo verder.

Het thema van de WJD@Home is 
van paus Franciscus en is een van de 
thema’s op weg naar de internationale 
Wereldjongerendagen in Portugal (2023): 
“Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van 
wat u gezien hebt.” Het zijn woorden van 
de verrezen Heer aan Paulus (Handelingen 
26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit 
thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, 
investeren in je band met God en in 
beweging komen voor je naaste.

• WJD@Home op Ameland: 14-16   
 januari 2022
• Download de flyer van WJD@Home
• Meld je aan vóór 4 januari via wjd.  
 jongkatholiek.nl (rechtstreeks naar   
 het inschrijfformulier)

Bron: https://jongkatholiek.nl

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, 
komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. De kans om de 
Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren wordt steeds groter. De internationale 
WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook 
daarvoor is er al heel wat te beleven.
Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de 
bisdommen. Paus Franciscus verplaatste de datum van die diocesane WJD van 
Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 
21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd 
in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.
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RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

             Gebed om Vrede 

Heer, maak mij een vriend van de vrede.
Waar ruzie is, laat mij het goed maken.
Waar gegild wordt, laat mij rust geven.
Waar bangheid is laat mij hoop brengen.
Waar niemand wil delen, laat mij maar delen.
Waar het donker is, laat mij licht maken.
Waar tranen zijn, laat mij lachen brengen.
Waar mensen een hekel hebben aan elkaar,
laat mij ze de liefde voordoen.
Want het is beter te geven dan te pakken.
Beter te delen met elkaar, dan verdeeld te
zijn.
Beter te prijzen dan geprezen te worden.
Amen
Kinderversie van het Gebed om vrede van Sint Franciscus. Gemaakt door Klaas van der Poel

Laudato si
'Zonnelied'

                     Vrede en alle goeds!
                   Dit is de groet van Sint Franciscus en de Franciscanen groeten 
                   nog steeds zo. Franciscus is een echte dierenvriend. Daarom vieren we 
                  op zijn feestdag ook Dierendag (4 oktober). Hij is ook vriend van de
natuur. Hij heeft daarover het Zonnelied geschreven waarin hij God bedankt voor de
mooie schepping. Franciscus spreekt over broeder zon en zuster maan. Wij zijn allemaal
schepselen van God en allemaal broeders en zusters van elkaar. 

Franciscanen:
Na zijn dood zijn gaan de vrienden van
Franciscus verder en ook nu nog. Het zijn
broeders en ze noemen zich Franciscanen.
Franciscus is ook voor onze paus een
voorbeeld. Hij heeft de naam van 
Franciscus gekozen als naam (de paus 
kiest een nieuwe naam als hij paus wordt).
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Jezus weet als we verdrietig, bang of moe zijn, of als we
pijn hebben. Hij geeft ons een tip wat we dan kunnen doen.

De tip van Jezus is dus…
Heb je verdriet?
Praat maar tegen Mij.
Denk maar aan Mij.
Dan word je weer
rustig en blij.

 
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Je hart uitstorten bij
Jezus hoe doe je dat?

Je kunt tegen Jezus
praten in je eigen
woorden; heel gewoon
uitleggen wat er aan
de hand is. Net zoals je
dat aan pappa of
mamma zou doen. Je
kan alles tegen Jezus
zeggen. Hij kent jou
door en door. Jezus
vraagt ons ook om, als
je met Hem praat, mee
te denken over hoe
het anders kan. Hij
vraagt je om met Hem
mee te werken.

Lieve Jezus, 
 

U bent altijd bij mij. Dat vind ik fijn.
Vandaag ben ik verdrietig. Wilt U mij troosten? Dankuwel

 
Amen. 

 

Is je deur
nog op slot?”
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De Gemeente Venray en het Dekenaat Venray hebben in goed overleg besloten een 
Kerkenvisie te laten opstellen. Dat wil zeggen dat alle kerkgebouwen in de gemeente 
eens open en breed tegen het licht worden gehouden: wat is de bouwkundige 
staat van de kerk, hoe is het kerkbezoek, hoe is het kerkgebouw geworteld in de 
lokale dorpsgemeenschap, wat zijn de toekomstperspectieven en wat zijn mogelijke 
alternatieven voor (mede)gebruik, nu en in de toekomst. In het proces worden 
allereerst de priesters en kerkbesturen betrokken, maar natuurlijk ook parochianen, 
omwonenden, dorps- en wijkraden.

De toekomstbestendigheid van kerkgebouwen staat steeds vaker onder druk of komt onder 
druk te staan. Belangrijke oorzaken zijn: minder gelovigen, teruglopend kerkbezoek en de 
financiële uitdagingen die mede daardoor ontstaan. Leegstand en/of achterstallig onderhoud 
doen afbreuk aan de kwaliteit van het gebouw. Om dit te voorkomen stimuleert het rijk om 
bijtijds na te denken over een volwaardige, toekomstbestendige invulling van kerkgebouwen. 
Hierbij is herbestemmen geen doel op zich, maar een mogelijke uitkomst van een zorgvuldig 
doorlopen proces. 

Met het opstellen van een kerkenvisie worden kerkbesturen en bewoners uitgedaagd om 
strategisch na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen. De gemeente is slechts 
subsidieaanvrager; het vraagstuk is niet van de gemeente, maar van de maatschappelijke 
partijen. 

De vraag is hoe realistisch het is dat in de toekomst in Venray op 15 plaatsen de eredienst 
wordt gevierd. Deken Smeets heeft in februari – in een artikel over de aanvraag van de 
kerkenvisiesubsidie - in de Peel en Maas aangegeven: “Met grote nuchterheid moeten we 
onder ogen zien dat de kerk in een te groot geworden jas woont. Een fijnmazig netwerk van 
overal grote parochiekerken met een gevuld dienstenrooster zal op termijn niet haalbaar zijn. 
Op initiatief van wethouder Anne Thielen zijn er enkele verkennende gesprekken geweest. Ik 
ben blij met het aanbod dat we in gezamenlijkheid gaan kijken welke kerkgebouwen mogelijk 
voor een her- of medebestemming in aanmerking kunnen komen.” 

Na de zomervakantie zal het proces een aanvang vinden. Het dekenaatsbestuur fungeert 
als stuurgroep. Namens de gemeente fungeert dhr. Hans Klink als coördinator, samen met 
deken Smeets. Er zal een externe partij worden gezocht die de beoogde eindrapporten zal 
opstellen. Maar veel werkzaamheden zullen op verzoek van het dekenaatsbestuur uitgevoerd 
worden door (jonge) vrijwilligers en medewerkers, die zo betrokken kunnen worden bij dit 
vraagstuk rond cultureel en religieus erfgoed ons aangereikt en dat we op een of andere 
wijze moeten zien door te geven naar nieuwe generaties.

We houden u op de hoogte!

Kerkenvisie Gemeente Venray (1)
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Kerkenvisie Gemeente Venray (2)

Kerkberichten voor alle parochies - Peel 
en Maas september 2024:
De bus naar de zondagsmis in de 
Sint Martinusbasiliek in Venlo vertrekt 
aanstaande zondag om 8.47 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Wieënhof. Er zijn 
nog kaarten. Eerstvolgende gelegenheid 
deel te nemen aan de zondagsmis is 
over drie weken. Dan staat een Mis in 
Roermond gepland. 

Er is kerkelijk wel wat aan de hand, 
inderdaad… Het aantal kerkgangers loopt 
terug, de inkomsten eveneens, terwijl de 
kosten van onderhoud stijgen. Natuurlijk 
zou je spontaan een heel aantal redenen 
kunnen bedenken of benoemen die daar 
debet aan zijn. Maar tegelijk moet je die 
argumenten relativeren: ook parochies die 
een bijdetijds imago nastreven en modern 
willen overkomen, komen precies dezelfde 
problemen tegen.
Een pastoor die erom bekend stond 
‘alles goed te vinden’ en ‘te geloven wat 
de mensen hem te geloven aanreiken’ is 
onlangs gestopt met zijn activiteiten bij 
gebrek aan belangstelling.

Natuurlijk klopt het allemaal wat iedereen 
over de kerk zegt. Maar er is ook veel 
meer aan de hand. Gedurende vele eeuwen 
heeft het christendom de cultuur bepaald. 
Godsdienst behoorde tot de cultuur. Je 
kon het een niet los zien van het ander. 
Maar dat is niet meer zo… er heeft een 
fundamentele verandering plaatsgevonden. De 
cultuur is niet meer religieus.

Tot eigenlijk nog niet zo lang geleden 
leefden we in een homogeen christelijke 
samenleving. Uitgesproken katholiek, met hier 
en daar in onze contreien een gedoogde 
protestant. De manier van geloofsbeleving 
kon op kleine punten variëren, maar 
iedereen was verder gewoon katholiek.

De verandering zit ‘m erin dat sinds de 
moderniteit de kerk geconfronteerd wordt 
niet met varianten van geloof, maar met de 
insteek dat het hele fenomeen godsdienst 
een facultatief gebeuren is geworden: het is 
niet meer iets van de leefgemeenschap, maar 
individueel; niet meer iets van de natuurlijke 
dorpsgemeenschap, maar van de kleine 
overgebleven geloofsgemeenschap.

Die verandering is al decennia verankerd, 
maar gaat heden ten dage met rasse 
schreden voort. Dat ouders niet meer met 
hun kindje naar de kerk gaan om het te 
laten dopen en dat kinderen hun ouders 
niet meer naar de kerk begeleiden bij een 
afscheid, is iets nieuws in de geschiedenis! 
Voilà, de diepste crisis van de traditionele 
parochies! 

Conservatieve geesten wijzen op de 
veranderingen binnen de kerk sinds het 
Tweede Vaticaanse Concilie, maar dat is 
natuurlijk het paard voor de wagen spannen! 
Dat onze samenleving zo fundamenteel 
veranderd is, komt niet door het Concilie; het 
Concilie wilde nou juist op de veranderingen 
reageren! Dat argument zou ook in de tijd 
niet kloppen: de veranderingen gaan het 
Concilie vooraf.

De cultuur is veranderd. Tot de moderne 
tijd waren moraal, recht, politiek, kunst en 
al het denken verwant. Hoe men het ook 
oneens kon zijn met elkaar in bijvoorbeeld 
de politiek, men zat toch op zondagmorgen 
naast elkaar in de kerkbank, hetzelfde geloof 
belijdend. In die zin is het christendom 
gedurende vele eeuwen ook een culturele 
religie geweest. De christelijke wortels van 
cultuur en samenleving zijn onloochenbaar. 
Bovendien was er sprake van een religieuze 
cultuur rond één culturele religie. In de thans 
heersende seculiere samenleving zijn er veel 
verschillende religieuze en niet-religieuze 
overtuigingen. Sterker nog: in een seculiere 
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cultuur is geen enkele religie of overtuiging 
meer bepalend voor de cultuur. Autonomie 
en zelfbeschikking staan als nieuwe 
kerktorens fier overeind, waarbij vrijheid, 
emancipatie en vooruitgang de nieuwe 
luidklokken zijn die zich vanuit die torens 
laten horen en mensen tot zichzelf oproepen.

Onze kerken en parochies zijn 
gebouwd tegen de achtergrond van de 
monopolypositie van de katholieke cultuur. 
Maar de katholieke kerk kan zich niet meer 
presenteren of positioneren als culturele 
religie. Het is niet zo dat mensen niet 
meer komen, de meesten zijn er zelfs nooit 
geweest! Het percentage gedoopte christenen 
daalt in Venray nu heel snel: er komen 
nauwelijks nog gedoopte kinderen bij (slechts 
een paar procent van het aantal geboren 
kinderen) terwijl elke uitvaart een katholiek 
minder betekent.

En daar zit het grootste probleem als het 
gaat om een ‘Kerkenvisie’: de infrastructuur 
van het aantal kerken en de omvang van 
de gebouwen zijn berekend op een situatie 
waarin iedereen of minstens de overgrote 
meerderheid van de bevolking naar de kerk 
ging. In dit verband is de uitdrukking veel 
gehoord van de ‘veel te groot geworden 
jas’. Tja, blijf je daarmee lopen…? Of is 
het tijd voor inkrimpen dan wel innemen, 
ofwel voor iets nieuws? Maar daar speelt 
dan meteen een ander prominent probleem 
mee: de meeste van onze kerk staan op 
cruciale en beeldbepalende plekken, zijn 
(rijks)monumenten en als restanten van een 
religieuze cultuur willen we ze eigenlijk niet 
kwijt ook. Ook mensen die niets met de 
kerk hebben, waarderen het gebouw (hoewel 
vaak zonder effectiviteit qua betrokkenheid, 
participatie en financiële ondersteuning), 
willen toch nog eens graag een klok horen 
luiden over het landschap en kijken graag 
op de wijzer van de kerkklok…

Hoe we daar mee om moeten gaan, is één 
van de redenen een gedegen Kerkenvisie op 
te stellen.

Deken Ed Smeets

NB of PS
Bovenstaande is me uit het hart gegrepen, 
allicht. Maar nog groter is het verlangen 
om ook in die seculiere samenleving het 
evangelie te blijven verkondigen. Niet met 
de bedoeling de kerken elke zondag weer 
te vullen. Dat gaat ‘m niet worden. Maar wel 
om ook in Venray kleine doch levendige 
gemeenschappen en gemeenschapjes van 
christenen te behouden. Zo is de kerk ook 
begonnen! En in de kracht van de Geest en 
in Jezus’ voetspoor zal ze zo ook blijven 
bestaan. Klein, maar krachtig. En met een 
boodschap en uitstraling voor wie maar wil.

Want hoewel de secularisatie hard gaat, is 
vooruitgang - bijvoorbeeld - niet gedefinieerd: 
waar komen we dan vandaan en waar 
willen we dan naar toe? Die fundamentele 
bezinning op het leven ontbreekt. En daar 
heeft de kerk – met een kleine 2000 jaar 
ervaring – nog wel wat zinvols over te 
zeggen… Dat blijven we ook doen! Ook als 
je op zondag naar Venlo, de Munsterkerk in 
Roermond, de Servaas in Maastricht, of naar 
de Sint Jan in Den Bosch moet voor de 
Mis… Het zou mooi zijn als we Venray (liefst 
stad en dorpen) ook in dat lijstje kunnen 
blijven noemen!

De moderniteit heeft één groot voordeel: 
iedereen is vrij zijn leven in te richten zoals 
hij vindt dat het moet: ook de katholiek!
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Alpha-cursus weer van start 
medio september!

Missie
Jezus’ leerlingen kregen de volgende opdracht mee: trek de wereld in, verkondig de blijde 
boodschap en leef zoals God van je verlangt. Deze uitnodiging geldt voor ons christenen ook.
Met weinig moeite delen we onze positieve ervaringen over de gewone dingen van het leven: 
‘Dat is een fijne winkel, daar moet je eens gaan kijken!’ ‘Ach, dat is een mooi land, zou je 
zeker eens heen moeten gaan.’ Maar durven we ook de vreugde te delen die we kennen 
doordat we met God onderweg zijn? Durven we anderen uit te nodigen om die vreugde van 
het evangelie zelf te ontdekken? Een Alpha-cursus is een 
mooie manier om anderen dat te laten ontdekken of zelfs 
door zelf mee te  doen te herontdekken! 

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. 

‘Door samen met anderen te verdiepen in het geloof en het samen uit te breiden, zijn 
persoonlijke vraagstukken opgelost en heb ik nieuwe ervaringen gekregen. Ook de begeleiding 
was erg prettig en persoonlijk, waar je alles aan kon vragen. Mijn liefde voor het geloof is 
door Alpha gegroeid en ik weet nu dat ik het alleen maar meer wil laten groeien. Het is zeker 
een aanrader!’

Informatie of aanmelden
Medio september starten we twee Alpha-cursussen. De online Alpha-cursus start op 
maandagavond 20 september om 20:00. En in het gemeenschapshuis van Vredepeel op 
donderdagavond. Hiervan zal de aanvangstijd waarschijnlijk 19:00 zijn.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de Alpha-cursus? Kijk dan op alpha-
cursus.nl of neem contact op met onze coördinator Arthur Gerritzen (06-46656753 of alpha-
venray@gmail.com) 

Het Alpha-team dekenaat Venray-Gennep
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Bezinningsmateriaal voor de Periode van 
de Schepping: 1 september t/m 4 oktober

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de 
Periode van de Schepping gehouden. In deze periode 
wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de 
zorg voor de Schepping. In samenwerking met het 
Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werkgroep 
Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Zo is er een brochure beschikbaar met suggesties voor 
liturgie, bezinning en activiteiten. Voor Vlaanderen en 
Nederland is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties 
om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. 
Daarbij staan de zeven stappen (afbeelding rechts, klik om 
uit te vergroten) van het internationale Laudato si’-platform 
centraal. De betreffende brochure is te downloaden via www.
laudato-si.nl.

Paus Franciscus
Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de 
Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ 
uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de 
schepping (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 
opriep.

Plant een boom!
Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze 
periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep 
om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht 
draagt.  Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze 
inspanningen

Laudato si’ werkgroep Nederland
De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld 
bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 
2015. Voorzitter is Mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

De urgentie van deze zorg voor “ons gemeenschappelijk huis” werd op 9 augustus ll. opnieuw 
onderstreept door het verschijnen van het nieuwste klimaatrapport van het IPCC, 
 (Intergovernmental Panel on Climate Change), het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 
Daarin wordt gesteld dat maatregelen die genomen moeten worden om de gevolgen van de 
opwarming van de aarde te beheersen op veel kortere termijn genomen moeten worden en 
veel intensiever zullen moeten zijn dan nu nog wordt aangenomen.

Uit: Actueel, Nieuwsberichten voor parochies. Juli 2021.
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Parochie-agenda 
(onder voorbehoud vw de aanhoudende coronapandemie!)

Zaterdag 2 oktober  Liturgische Vorming  13.00 uur  Paterskerk
Dinsdag 5 oktober  Bijbelavond   20.00 uur  Paterskerk
Maandag 11 oktober  Vormingsavond lectoren 20.00 uur  Grote Kerk
Dinsdag 12 oktober  Doopavond    20.30 uur  Paterskerk
Zaterdag 23 oktober  Liturgische Vorming  13.00 uur  Paterskerk
Dinsdag 26 oktober  Bijbelavond   19.00 uur  Sevenum
Dinsdag 2 november  Bijbelavond   20.00 uur  Paterskerk
Dinsdag 9 november  Vormingsavond lectoren 20.00 uur  Grote Kerk
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
Dinsdag 7 december  Bijbelavond   20.00 uur  Paterskerk
Dinsdag 14 december Vormingsavond lectoren 20.00 uur  Grote Kerk 
Zaterdag 29 januari  Liturgische Vorming  13.00 uur  Paterskerk
Zaterdag 12 maart  Liturgische Vorming  13.00 uur  Paterskerk
Zaterdag 9 april  Liturgische Vorming  13.00 uur  Paterskerk

Academie Rolduc
Vorig jaar hebben we de lezingencyclus van Academie Rolduc willen opstarten, maar 
corona maakte doorgang onmogelijk. We gaan het opnieuw proberen! U bent van harte 
welkom! Structuur van de avonden: 19:00 u. tot 19:45 u.: 1e gedeelte 19:45 u. tot 20:00 u.: 
koffiepauze 20:00 u. tot 20:45 u.: 2e gedeelte 20:45 u. tot 21:30 u.: vragen en open dialoog. 
De kosten zijn per avond: € 5,-. Ter plaatse te voldoen. Aanmelding is gewenst: 
academie.rolduc@gmail.com.

Dinsdag 26 oktober te Sevenum (Markt 1) - Dr. Detlef Rohling, priester van het bisdom 
Roermond, gepromoveerd aan de universiteit van Keulen tot doctor in de filosofie. Hij is 
docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc

Filosofie
‘Ten tijde van Corona’: hoe ‘tijden’ veranderen.
Filosofische brokstukken bij een pandemie

Weet u het nog? De eerste twee weken van de corona-pandemie (toen noemden wij het 
trouwens nog ‘coronacrisis’) was één van de meest gehoorde uitspraken: “Het is allemaal 
zo onwerkelijk.” ‘Onwerkelijk’, omdat het leven en onze manier van leven opeens zo anders 
was? Omdat wij zagen dat onderschatting snel kan overgaan in verbazing en verbazing in 
angst? Omdat wij ons nog niet konden voorstellen dat wij wereldwijd eenzelfde ervaring 
van een ‘tijdbreuk’ zouden meemaken? Reeds deze beknopte vragen roepen om een 
filosofische reflectie. Niet zozeer omdat een dergelijk fenomeen ‘ein gefundenes Fressen’ voor 
psychologen, sociologen en filosofen zou zijn (dat is het ondanks de tragiek ook), maar 
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omdat wij beter willen begrijpen waar wij als mensen nu eigenlijk staan. Waar wij staan: met 
onze wetenschap en techniek; in onze natuurgeboden kwetsbaarheid; ondanks onze vooruit 
hollende economieën en dankzij onze solidariteit en menselijke verbondenheid. Deze avond wil 
in enkele filosofische overwegingen een bijdrage leveren tot verheldering van ons ‘standpunt’. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken 
Liturgische vorming 2021-2022 

Als katholieken vieren we op zondag de eucharistie. De kerk noemt deze viering bron en 
hoogtepunt van heel het christelijk leven. We beluisteren er het Woord van de Heer, nemen 
het tot ons, we bidden, zingen en danken, we vieren het leven, het lijden, de dood en de 
verrijzenis van Jezus Christus en we wijden onszelf aan Hem toe, om vanuit die zondagsviering 
te leven en te groeien als christenen. En dat alles omdat de Heer het zelf gevraagd heeft: 
‘Blijft dit doen om Mij te gedenken!’ Waarbij Hijzelf in ons midden komt.

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

Aanmelding: activiteiten@sgv-roermond.nl. Men kan ook aan afzonderlijke bijeenkomsten 
deelnemen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.
www.sgv-roermond.nl 

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) 
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Bijbelavonden

We waren enthousiast begonnen maar corona haalde een streep door de vlotte voortgang. 
Toch willen we de draad van de Bijbelavonden – Van kaft tot kaft – weer oppakken. 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)

Sint Jozefjaar

Nog steeds vieren we 2021 ter ere van Sint Jozef. 
Vlaggen (€ 25,-) en speldjes (€ 1,50) zijn te koop op de 
pastorie (Eindstraat). Elke eerste zondag van de maand 
is om 15 uur een Sint Jozeflof te Smakt.
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Ik geloof
Jongeren en het geloof, een combinatie die helaas minder vaak voorkomt. 
Gelukkig bestaat het wel, en hóe! In dit artikel is Lieke Rouwens (19) aan het 
woord en vertelt ze wat het geloof voor haar betekent. 

Als iemand mij zou vragen: “wat betekent het geloof voor jou?” dan zou ik sprakeloos 
raken. Het is onbeschrijfelijk wat God en mijn geloof voor mij betekenen. Laten we bij het 
begin beginnen.
Ik ben opgegroeid in een ongelovige familie. Ben wel gedoopt en heb de communie 
gedaan, maar dat had toen niet echt een betekenis in mijn leven. Totdat ik het echte 
dieptepunt bereikte. In mijn depressie zag ik helemaal niets meer wat op een teken van 
leven leek, dat het mij zelfs allemaal gestolen kon worden. Op dat moment kreeg ik een 
duwtje naar de Alpha Youth cursus, alleen wist ik toen niet dat God met mij bezig was. 
In een bijeenkomst ging het over de Heilige Geest en hadden we een stiltegebed in de 
Paterskerk. Ik werd in het gebed overladen met Gods liefde voor mij en het voelde alsof 
de Heilige Geest zich over mij ontfermde.. Die avond heeft mijn leven compleet veranderd. 
Kan me geen leven meer voorstellen zonder God. Als ik blij ben dan is Hij er om de 
vreugde mee te vieren. Als ik verdrietig ben is Hij degene die mij troost geeft. En als ik 
mijn moed verlies en Hem even niet meer kan zien is God degene die mij nog steeds 
onvoorwaardelijk liefheeft en wacht totdat ik mijn weg weer terugvind naar Hem.

Om de vraag een beetje te beantwoorden: ‘Het geloof is mijn leven dat God mij 
geschonken heeft.’ En als ik ooit twijfel aan hoe God over mij denkt dan moet ik denken 
aan deze lyrics van het liedje Priceless van For King & Country. Vertaald uit het Engels ‘Ik 
zie een roos in bloei als ik naar jou kijk. Zo onbetaalbaar.’ 
Dat is de manier hoe God kijkt naar al Zijn zonen en dochters. Als een Vader die neerkijkt 
met zoveel tederheid en met zo’n onvoorwaardelijke liefde.
De liefde van God is tijdens de H. Mis zo voelbaar voor mij, vooral wanneer we de 
Eucharistie vieren. Mijn verlangen naar God werd steeds groter. En ik wilde volmondig ja 
zeggen tegen God en Hem als reisleider volgen door het doolhof genaamd ‘het leven’. In 
augustus 2020 heb ik dat gedaan in het Vormsel. Tranen van vreugde stroomden over 
mijn wangen na het Chrisma, omdat ik me toen in mijn hart en ziel realiseerde dat ik 
de beminde dochter van God ben en niets mij ooit kan scheiden van Hem. Die grootste 
vreugde wil ik ook uitdragen in mijn dagelijks leven. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik een 
leuke jongerengroep heb ontmoet hier in Venray en ook vele anderen.  

Het geloof is met hoogte- en dieptepunten, maar een ding zal ik nooit vergeten. Daarom 
wil ik met u een van mijn favoriete bijbel verzen delen. Dat we mogen blijven herinneren 
dat we in tijden van lijden niet alleen zijn en God ons zal helpen en kracht zal geven.

De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, 
Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op 
hechte grond. Hem is de kracht in eeuwigheid.
1 Petrus 5:15-16
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In de toren van Sint-Petrus’ Bandenkerk Venray is een deel van de 
tentoonstelling ‘Venray uit het puin herrezen’ te bewonderen. De expositie is 
grotendeels te bezichtigen in het Venrays Museum, maar in de toren draait de 
bijbehorende film en staan er een aantal voorwerpen die te maken hebben met 
het thema religie. Een bijzondere object is het tabernakel van de voormalige 
Vredeskerk. Tegelijkertijd beklimt u de gerestaureerde en opnieuw ingerichte 
toren en kunt u genieten van het nieuwe interieur en het uitzicht.

Tentoonstelling

De tweede helft van de twintigste eeuw is voor Nederland een tijd van ongekende 
voorspoed. De jaren tussen 1944 en 1970 staan tegelijkertijd in het teken van het 
herstellen van de oorlogsschade en wederopbouw. Voor gebouwen uit de vooroorlogse 
periode is in Venray vaak geen plaats meer. Er is sprake van vernieuwingsdrang en 
er moet rekening worden gehouden met de groeiende populariteit van de auto. Veel 
cultuurhistorisch erfgoed is hierdoor verloren gegaan.

Op het gebied van religie voltrekt zich vanaf de jaren zestig een geleidelijk proces van 
secularisatie en ontzuiling. Dit is het gevolg van toenemende welvaart, individualisering 
en het verbeterde opleidingsniveau onder brede lagen van de bevolking. De invloed van 
godsdienst op het maatschappelijk leven neemt af. Geleidelijk aan nemen particuliere 
stichtingen het onderwijs en de zorg voor psychiatrische patiënten en ouderen over van 
de religieuze ordes. Hiermee verdwijnt ook het kloosterleven uit Venray.

Bovendien verandert de manier van geloofsbeleving. De eerste jongerenmissen worden 
gevierd in San Damiano. Met de komst van een Molukse gemeenschap en nieuwe 
industrievestigingen, doet de protestantse kerk in de jaren vijftig haar intrede. In de 
jaren zestig en zeventig vestigen zich daarnaast veel buitenlandse werknemers, vooral uit 
Turkije en Marokko. Een van de Islamitische gebedshuizen is de Turkse Moskee aan de 
Eindstraat.

Venray uit het puin herrezen
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Even babbelen...

De tentoonstelling ‘Venray uit het puin herrezen’ biedt een kijkje in vervlogen tijden. Aan 
de hand van elf thema’s wordt u door de wederopbouwperiode geleid. U zult ontdekken 
dat deze periode niet alleen bepalend is geweest voor het straatbeeld, maar ook voor de 
economische ontwikkeling van Venray.

‘Venray uit het puin herrezen’ is vanaf 25 juni 2021 te zien in het Venrays Museum en in 
enkele torenkamers van Sint-Petrus’ Bandenkerk Venray. Neem voor de openingstijden een 
kijkje op de website van het museum: www.venraysmuseum.nl.

Pim van Goch

NB Hierboven werd gesproken over de gerenoveerde kerktoren: vanaf eind september is die 
weer te beklimmen! U leest er t.z.t. over in de lokale media!
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Ik geef de pen door aan...

Rond d’n machtige tore…

In 1977 schreef Thij Min, een oud oom van mijn vrouw, 
dit boek. In het verhalenboek vertelt Thij over zijn jeugd 
in het vooroorlogse Venray. De Grote Kerk met die 
machtige toren is het hart van Venray, zo schrijft hij.

Bij mijn geboorte was er geen toren, die moest nog herbouwd 
worden. We woonden destijds  aan de rand van het dorp, 
tegenwoordig is dit hartje centrum. Dat de toren heden ten 
dage een belangrijke rol in mijn leven speelt kon ik toen nog 
niet bevroedden.  De toren heeft mij altijd getrokken, evenals 
het imposante kerkgebouw. In mijn jeugd was ik, net als 
mijn oudere broers, misdienaar bij de Zusters Ursulinen, het 
St. Odahuis aan de Merseloseweg tegenover het ziekenhuis. 
Gebouwd als rustoord voor zieke en herstellende zusters, in 
de laatste jaren van hun verblijf hier in Venray, was daar het 
provinciaal bestuurscentrum van de orde in Nederland.
Gelukkig hadden de zusters goede contacten met de priesters van de Grote Kerk, zodat wij met 
de misdienaars van de Grote Kerk op misdienaarsreis mochten. Kapelaan Jan Heijmans ging dan 
met ons mee. Met hem ben ik ook voor het eerst hoog in de toren gegaan. Hoog was tot aan 
de klokkenstoel en ook een kijkje op de gewelven.
Tegenwoordig kom ik heel vaak in de toren. Ik ben voorzitter van de Stichting Carillon Venray 
(www.stichtingcarillon-venray.nl ). Met de schenking van de eerste 12 Carillon klokken door Rank 
Xerox bij haar 25 jaar bestaan in Venray, is de basis gelegd voor het Carillon zoals we dat 
nu kennen. Het bestaat nu uit 50 bronzen klokken en klokjes en geldt als een van de mooist 
klinkende carillons van Europa.  De grootste klok, de Twaalf Apostelen,  weegt 4.230 kilo, de 
kleinste klok weegt slechts 5 kilo.
Tot  2012 waren alle torenkamers slechts verdiepingen met bouwvloeren.  In dat jaar werd, op 
initiatief van de Stichting Carillon, de 1e torenkamer als presentatie ruimte ingericht. Het was 
dat jaar 50 jaar geleden dat de herbouw van de toren werd afgerond. De jaren erna zijn alle 
torenkamers ingericht. 
De enige torenkamer die nog niet bereikbaar was, is de trans, dit is het gedeelte boven het 
uurwerk en net onder de spits. Op de trans kun je rondlopen en heb je een adembenemend 
uitzicht over Venray. Om daar te komen moest je over verticale trappen die op de muur zaten, 
daarom alleen toegankelijk voor mensen die boven op de toren moesten zijn en voor onze 
carillonneur, die de eerste trap op moest om in de carilloncabine te komen. Dit werd steeds meer 
een onverantwoorde situatie. Twee jaar geleden is de verbouwing begonnen en is er een mooie 
nieuwe trap in het bovenste gedeelte van de toren gekomen. Zowel de cabine als de trans is nu 
makkelijk bereikbaar. Vele Venrayse mensen hebben een traptrede of bordes gesponsord, waarvoor 
onze dank.

Vanaf nu is het mogelijk om helemaal naar boven in de toren te gaan, buiten op de trans rond 
te lopen en te genieten van een geweldig uitzicht. Het zijn 248 trappen omhoog (en dus ook weer 
omlaag!).  Zeer de moeite waard, evenals de torenkamers, waar je telkens even kunt uitrusten.

Voor de toekomst hebben we nog vele plannen met de toren en haar inrichting en wie weet over 
een aantal jaren een extra octaaf bij het carillon, wat zal dat dan nog mooier gaan klinken.

Ik geef de pen door aan Frank Schaeffers

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

GROTE KERK

Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden 
Eindstraat 6, 5801 CR Venray 
0478-550740 - pastorie-grotekerk@rkvenray.nl

Misintenties opgegeven
Maandag dinsdag en vrijdag, 
van 9.30 tot 11.00 uur, telnr.: 0478-550740; 
stipendium: € 12,50 voor missen op 
weekdagen, € 27,50 voor weekendmissen. 
IBAN: NL49 ABNA 0579 7394 81

Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59 ABNA 0484 1000 17 of 
NL82 INGB 0001 1748 63 inzake kerkbijdrage. 
Voorzitter comité kerk- bijdrage: dhr. F. 
Welschen.
Penningmeester beide parochies: Maris Heijnen.

H.H. Missen
Weekdagen:  9.00 uur
Zaterdag:  19:15 uur
Zondag:  9.30 uur

Maandag en vrijdag 
gezongen morgengebed:   8.35 uur
Vrijdag Uur van Barmhartigheid: 15.00 uur

Dopelingen 
15-08-21 Faya Roelofs
08-08-21 Ayana de la Roij
08-08-21 Melody Kuijsters
01-08-21 Avery Joris
05-07-21 Yuliana Peñaloza Leon
04-07-21 Jade Bistervelts

Overleden  
24-08-21  Sjaak Moors   90 jaar
19-08-21 Dorry van Roosmalen- 
  Babeliowsky   88 jaar 
09-08-21 Jeu van Rijswijck  88 jaar
27-05-21 Zr. Karin Camerik 80 jaar
07-06-21 Rie Driessen-Horstink 93 jaar
12-06-21 Marthy van Pelt-
  Stumpe   81 jaar
15-06-21 Irmgard Burgman-
  Kalinowski  94 jaar
15-06-21 Jan van Waayenburg 85 jaar
21-07-21 Marinus 
  Vrouwenvelder  89 jaar
28-07-21 Riet van Bers  83 jaar

PATERSKERK

Adres
Parochie OLV van Zeven Smarten 
Leunseweg 5, 5802 CE Venray 
0478-580202 - pastorie-paterskerk@rkvenray.nl

Misintenties opgegeven
Woensdag en donderdag 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 NL42 INGB 0004 2040 20,
t.n.v. parochie Venray-Zuid of
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26,
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven 
Smarten inzake kerkbijdrage.

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie: 9.30 - 12.00 uur

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

H.H. Missen
Weekdagen:  18.30 uur
Zaterdag:  18.00 uur
Zondag:  11.00 uur

Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:  17.30 uur

Dopelingen 
20-06-21 Fenne Laura Sengers
04-07-21 Mia Malewicz

Overleden
01-08-21 Riek Lopez - 
  van de Laar  69 jaar

Digitale nieuwsbrief ontvangen?
Meld je aan via de site van de Grote kerk en 

ontvang maandelijks de gratis digitale nieuwsbrief 
met de meest actuele informatie! 



Achtergrondfoto: Marloes de Bree

Laat gaan wie je denkt te moeten zijn
        en ben jezelf.

Je bent perfect, 
inclusief al je imperfecties ;)


