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Advent & Kerstmis 2021 
We hadden het ons anders voorgesteld, maar ook de advent en kerstmis 
van 2021 staan in het teken van corona en de beperkingen daaromtrent. 
Althans… in de uiterlijke beleving er van, qua roosters en aantallen mensen 
die we mogen toelaten (grootte van de kerk is bepalend). Maar diep van 
binnen – óns binnenste, wel te verstaan! - groeit het Licht van Godswege 
naar kerstmis toe! En we laten ons de vreugde en de hoop, het 
vertrouwen en de moed die zo eigen zijn aan de advent niet ontnemen!  
 

 
 

Diensten met kerstmis 
Aangepast aan de coronamaatregelen (na 17 uur geen diensten): 
Kerstavond Paterskerk 16.00 uur  
  Grote Kerk 21.00 uur   TV Mis Omroep zonder volk! 
 

1e kerstdag Grote Kerk 8.00 uur     Herdertjesmis 
  Grote Kerk 9.30 uur 

Paterskerk 11.00 uur    
 Smakt 11.00 uur 

 

2e kerstdag Grote Kerk 9.30 uur 

Paterskerk 11.00 uur  

  Smakt 11.00 uur 
Oudejaarsdag Grote Kerk ochtendmis als gebruikelijk 
  Paterskerk 16.00 uur 
Nieuwjaarsdag Grote Kerk 9.30 uur   Paterskerk 11.00 uur 

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! 
 

 

Reserveren met kerstmis…? 
Overal is iets voor of tegen te zeggen. Vorig jaar hebben we 
gewerkt met kaarten voor de diensten met kerstmis. Toen gold nog 
dat het maximale aantal kerkgangers dertig mocht zijn. Nu is 
grootte van de kerk bepalend, mits er 1,5 m afstand gehouden 
wordt. Met de beste bedoelingen hebben we vorig jaar een 
reserveringssysteem bedacht, maar de uitwerking was dat mensen 
zo afgeremd en misschien wel afgeschrikt werden naar de kerk te 
komen, dat we dat zo zeker niet meer gaan doen! Vanaf het begin 
van de coronatijd merken we dat mensen zeer terughoudend zijn. 
Dat zal met kerstmis ook zo zijn. Maar men is welkom! Men krijgt 
een plaats aangewezen. We houden het aantal mensen dat 
binnenkomt wel scherp in de gaten: want vol = vol! 

 

Biechtviering 
Voor een persoonlijk gesprek, een zegen of een biecht  
kunt u te allen tijde terecht bij een van de  
priesters. Ze maken graag tijd voor u. Normaliter  
wordt in de dagen voor kerstmis een biecht- 
viering aangeboden, maar gezien de onduidelijk- 
heid over wat wel en niet mag t.z.t. liggen  
datum en tijdstip nog niet vast… 

http://www.rkvenray.nl/
http://www.rkvenray.nl/
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mailto:pastorie-paterskerk@rkvenray.nl
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https://tikkie.me/pay/GroteKerk/8wGUhoEpAq2hm9ijtm8z8k
https://stjozefkapelsmakt.nl/rectoraat/
https://tikkie.me/pay/Paterskerk/umHDH5Gia34jrqsaa7Ccpq
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/nieuwsbrief/


 
 

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:  
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 Paterskerk ’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 in de Grote Kerk het Morgengebed gezongen (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: 4 januari. 

 

Vorming lectoren & Bijbelavonden 
Voorlopig zijn geen nieuwe data gepland,  
in afwachting van meer mogelijkheden in de avonduren. 

 

Agenda parochies 
Vanwege de aanhoudende beperkingen rondom het coronavirus is de 
agenda (behalve de reguliere diensten) voorlopig zo goed als leeg…. 
Alleen de jeugdcatechese (mn Communie en Vormsel) vindt doorgang: 
 
Zaterdag 29 januari Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zondag 13 februari Eerste ik-ken-mijn-kerk zondag 11 uur Paterskerk 
Zaterdag 12 maart Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zondag 20 maart Toediening H. Vormsel 
Zaterdag 9 april Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zondag 10 april Tweede ik-ken-mijn-kerk zondag 11 uur Paterskerk 
Zondag 5 juni Derde ik-ken-mijn-kerk zondag 11 uur Paterskerk 
Maandag 6 juni Eerste Heilige Communie 11 uur Paterskerk 
Zondag 19 juni Vierde ik-ken-mijn-kerk zondag Sacramentszondag. 

 

Academie Rolduc 11 januari 
Ethiek: Mensenrechten 
Mensenrechten zijn een thema dat tegenwoordig vaak ter sprake komt. 
Iedereen wil graag dat zijn rechten gerespecteerd worden, en we vinden 
het belangrijk om ook de rechten van anderen tot hun recht te laten 
komen. Desondanks is het niet heel gemakkelijk om overeenstemming te 
vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver mag iemand gaan in zijn 
meningsuitingen en in zijn gedragingen? Ook conflicten van 
mensenrechten doen zich in de maatschappij vaak voor. Het is dan de 
rechter die uiteindelijk moet beslissen over wat het belangrijkst is of wat 
het zwaarst telt. Vanuit ons geloof hebben we bepaalde overtuigingen en 
kijken we op een bepaalde manier aan tegen de mens. Vaak is deze 
zienswijze ook gekoppeld aan mensenrechten: zo is er recht van vrije 
meningsuiting, van godsdienst, recht op leven en vrijheid van vergadering. 
 

Dinsdag 11 januari 2022, 19:00 uur, Paterskerk, Leunseweg 5 in Venray 
Inleider Dr. Lambert Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc en 
tevens docent ethiek en moraaltheologie aan dit instituut. 
 

Voor info en aanmelding: zie hier. 

 

Mariavespers Grote Kerk 
Bij gelegenheid 100 jaar Lourdesbedevaarten 
 

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de eerste Lourdesreis 
plaatsvond van wat nu het Huis voor de Pelgrim heet. Dat jubileum wordt 
onder meer gevierd met een Mariavesperconcert op 9 januari om 16 uur in 
de Grote Kerk. Het kerkconcert wordt uitgevoerd door Capella sien Nomine 
o.l.v. Jo Louppen. Lees hier. Natuurlijk vrije toegang! 
 

 

 

Lourdes 2022   

Haal gratis de brochure af  
op de pastorie! Of lees hier. 

https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2021.pdf
https://www.omroepvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/doopsel/
https://www.rolduc.nl/academie/programma/11-januari-2022/
https://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/bijzonder-mariavesperconcert-bossche-sint-jansbasiliek
https://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/reisbrochure-2022-uit


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Geloofwaardig … 
7 tips paus Franciscus voor jongeren 

 

In zijn boodschap voor Wereldjongerendag moedigde paus 
Franciscus jonge mensen aan om de wereld met enthousiasme 
mee op te bouwen. Het thema luidde: ‘Sta op. Ik stel u aan als 
getuige van wat u hebt gezien’. Het is een citaat uit Handelingen 
(26,16), waar Paulus vertelt over zijn plotselinge bekering vele 
jaren eerder. Jezus gooide Paulus' leven totaal om: van 
christenvervolger naar invloedrijke getuige. Jongeren hebben 
enorme tegenslagen te verduren gekregen door de covidcrisis, 
stelt de paus. Maar ze hebben ook de kracht van solidariteit en de 
nood daaraan aangetoond. In die zin spoorde hij hen aan om zich 
op te richten en met hun enthousiasme de wereld mee op te 
bouwen. Hij deed dat met deze 7 tips of aansporingen. 
 

Sta op!  
Sta op! Blijf niet terneergeslagen en in jezelf gekeerd. Je hebt een 
missie! Ook jij kan getuigen van wat Jezus voor jou gedaan heeft. 

Sta op!  
Sta op! Leg getuigenis af als een blinde die het licht heeft gezien. 
Ook jij hebt de goedheid en schoonheid van God ontdekt in jezelf, 
in de ander en in de verbondenheid van de Kerk, die alle 
eenzaamheid overwint. 

Sta op!  
Sta op! Getuig van de liefde en eerbied die in menselijke relaties 
kunnen werken, in het gezinsleven, tussen ouders en kinderen, 
jong en oud. 

Sta op!  
Sta op! Verdedig sociale rechtvaardigheid, waarheid, integriteit en 
mensenrechten.  Bescherm wie vervolgd worden, de armen en 
kwetsbaren, zij die geen stem hebben in de samenleving, de 
migranten. 

Sta op!  
Sta op! Getuig van je nieuwe zienswijze die je de schepping doet 
zien met ogen vol verwondering en de aarde als ons 
gemeenschappelijk huis. Het geeft je de moed om te werken aan 
integrale ecologie. 

Sta op!  
Sta op! Getuig dat je na mislukking je leven weer opbouwen, dat 
wie geestelijk dood is kan herleven en wie in slavernij verkeert 
weer vrij kan komen, dat harten overweldigd door verdriet 
opnieuw hoop kunnen ontdekken. 

Sta op!  
Sta op! Getuig met vreugde dat Christus leeft! Verspreid zijn 
boodschap van liefde en verlossing op school en op de 
universiteit, op het werk, op het internet, overal. 

Lezenswaardig… 
Misschien een mooi geschenk voor onder de  
kerstboom: het boekje Laten we eer brengen aan  
Sint-Jozef b.g.v. het Jozefjaar (a € 10,- verkrijgbaar  
op de pastorie Eindstraat). Of voor de kinderen:  
Mijn eerste Kinderbijbel (a € 12,-) 
 

 
 

Bijzondere advent 
“Advent is de verwachting van 
Christus met Kerstmis. Voor mij is het 
in die zin een bijzondere Advent. Ik 
weet dat ik er gewoon rekening mee 
moet houden dat er op enig moment, 
en misschien ook niet al te lange 

termijn, een ogenblik komt dat ik dit leven vaarwel moet zeggen. 
Dus het is voor mij een Advent, een verwachting van Christus, die 
verder gaat dan normaal.” Dat zegt bisschop Harrie Smeets in een 
interview met het online platform Katholiek Leven. Kijk hier. 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
https://www.petrusbandenkerkvenray.nl/index.html
https://www.carillon-venray.nl/
http://www.zangersvansintfrans.com/
https://dekenaatvenray.nl/
https://www.bisdom-roermond.nl/Bisschop-Smeets-over-een-bijzondere-Advent-dit-jaar

