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Kerstmis 2021 
 

Heilig Kind uit Bethlehem, 
voor jouw ouders was geen plaats in de herberg; 
we bidden voor alle mensen die geen huis hebben 
en voor de mensen voor wie de lockdown opnieuw koud op het lijf valt… 
 
                                                                         
 
Heilig Kind uit Bethlehem, je werd geboren in een stal; 
wij bidden voor alle mensen die in armoede leven  
of die zich arm en eenzaam weten in deze lockdown. 
 
Heilig Kind uit Bethlehem, 
Herodes wilde je doden; 
we bidden voor alle  
mensen die  
in gevaar leven 
of ziekte  
vrezen. 
 
Heilig Kind   
uit Bethlehem, 
je was een vluchteling                                                           
in Egypte;  
we bidden   
voor alle mensen                                              
die ver van huis zijn en in het bijzonder voor hen die binnenkort  
hier bij ons Venray onderdak vragen en geborgenheid zoeken.             
 
Heilig Kind  uit Bethlehem, je had Jozef en Maria  als ouders; 
we bidden aan het einde van dit St.-Jozefjaar   
dat alle vaderloze kinderen een Jozef ontvangen… 
 

Heilig Kind uit Bethlehem, in jou wilde de Eeuwige wonen, help ons, 
bidden we, om het goddelijke beeld te (blijven) zien in mensen overal!  
 

 
 

Priesters en kerkbesturen wensen u van harte een zalig en 
hoopvol kerstmis en een voorspoedig(er) nieuwjaar! 

 

Diensten met kerstmis 
We hadden het rooster voor kerstmis 2021 al aangepast aan de 
coronamaatregelen (na 17 uur geen diensten). Op dit moment is 
nog volstrekt onduidelijk of er ook voor de kerken nog aanvullende 
maatregelen komen. Dat hangt af van het gebruikelijke overleg 
kerken en overheid n.a.v. de laatste persconferentie op 18 
december. Doorgaans nemen de bisschoppen de adviezen uit dit 
overleg over. Zo gauw er nieuws is melden we dat graag op onze 
site rkvenray.nl. Tot die tijd – tot nader bericht – hanteren we wat 
we gepland hadden! 
 
 

Kerstavond Paterskerk 16.00 uur Samenzang 

  Grote Kerk 21.00 uur   TV Mis Omroep zonder volk! 
    Zangers van Sint Frans 

1e kerstdag Grote Kerk 8.00 uur     Herdertjesmis   Samenzang 

  Grote Kerk 9.30 uur Gregoriaans en samenzang 

Paterskerk 11.00 uur Koor Zonnelied 
Smakt 11.00 uur Koor 

2e kerstdag Grote Kerk 9.30 uur 
  Gregoriaans en samenzang 

Paterskerk 11.00 uur Samenzang 

  Smakt 11.00 uur  Samenzang 

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

Op zondag 2 januari vieren de diensten als op zondag (Driekoningen!) 

 

Nieuwsbrief 
 

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! 
 

 

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


Gesprek, biecht of zegen… 
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.  
U kunt bellen of mailen.… 

 

 
 

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 doopavonden: 4-1, 22-3, 10-5, 28-6. 

Vorming lectoren & Bijbelavonden 
De uitgestelde datum voor de vormingsavond lectoren is nu geplaatst op 
18 januari. De Bijbelavonden: 1 februari, 15 februari, 8 maart, 29 maart, 26 
april, 17 mei, 31 mei, 21 juni en 5 juli. 

 

Agenda parochies 
Vanwege de aanhoudende beperkingen rondom het coronavirus is de agenda 
(behalve de reguliere diensten) voorlopig zo goed als volledig onder voorbehoud…  
 

Kindercatechese op woensdagmiddag: 
19 januari, 9 februari, 23 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni 
Vormselcatechese Paterskerk:  
12 & 26 januari, 2 & 16 februari, 9 & 16 maart 
EH Communiecatechese: elke week vanaf 11 januari t/m 19 mei  
 

Dinsdag 4 januari Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Zondag 9 januari Mariavespers Venray 100 jr bedevaart Gr Kerk 16 uur 
Dinsdag 11 januari Academie Rolduc 19.30 uur Paterskerk Lees hier 
Dinsdag 18 januari Vormingsavond lectoren 20 uur Grote Kerk 
Zaterdag 29 januari Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zondag 30 januari Met je gezin naar de kerk 9.30 uur Grote Kerk 
Dinsdag 1 februari Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zaterdag 5 februari Avondactiviteit H. Vormsel Grote Kerk 
Zondag 13 februari Eerste ik-ken-mijn-kerk zondag 11 uur Paterskerk 
Dinsdag 15 februari Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Dinsdag 22 februari Oudercatechese 20 u Paterskerk 
Zaterdag 26 februari Avondactiviteit H. Vormsel Grote Kerk 
Zondag 27 februari Landelijke TV Mis carnavalszondag 10 uur Grote Kerk 
Dinsdag 8 maart Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zaterdag 12 maart Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Dinsdag 15 maart Oudercatechese 20 u Paterskerk 
Zondag 20 maart Toediening H. Vormsel 
Dinsdag 22 maart Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Zondag 27 maart Met je gezin naar de kerk 9.30 uur Grote Kerk 
Dinsdag 29 maart Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zaterdag 9 april Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zondag 10 april Tweede ik-ken-mijn-kerk zondag 11 uur Paterskerk 
Dinsdag 19 april Academie Rolduc 19.30 uur Sevenum Lees hier 
Zondag 24 april Met je gezin naar de kerk 9.30 uur Grote Kerk 
Dinsdag 26 april Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Dinsdag 3 mei Oudercatechese 20 u Paterskerk 
Dinsdag 10 mei Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Dinsdag 17 mei Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zondag 29 mei Met je gezin naar de kerk 9.30 uur Grote Kerk 
Dinsdag 31 mei Bijbel van kaft tot kaft 20 u 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 
Dinsdag 21 juni Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Dinsdag 28 juni Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Zondag 26 juni Met je gezin naar de kerk 9.30 uur Grote Kerk 
Dinsdag 5 juli Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 

 

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 sine Nomine 
o.l.v. Jo Louppen. Lees hier. Natuurlijk vrije toegang! 

mailto:contact@rkvenray.nl
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2021.pdf
https://www.omroepvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/doopsel/
https://www.rolduc.nl/nl/academie/programma/11-januari-2022/
https://www.rolduc.nl/academie/programma/19-april-2022/
https://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/bijzonder-mariavesperconcert-bossche-sint-jansbasiliek


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Geloofwaardig … 

Hoe de structuur van een wekelijkse 
dienst kan helpen in je persoonlijke 
ontwikkeling. Deken Ed Smeets over de 

waarde van de zondagdienst…    Lees hier.  

 

3 februari: Sint Blasiuszegen  
Daags na het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel 
(Maria Lichtmis) vieren we de gedachtenis van de heilige Blasius, 
bisschop en martelaar. Over zijn leven is niet zoveel bekend, hij 
was bisschop in Sebaste (Armenië) en stierf waarschijnlijk aan het 
begin van de 4e eeuw aldaar de marteldood. Meer bekend is de 
legende, dat hij op weg naar de marteldood een jongetje genas, 
dat ten gevolge van een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. 
Vandaar dat hij wordt vereerd als patroon tegen keelziekten. Op 
zijn feestdag ontvangt men de zogenaamde Blasiuszegen, waarbij 
de priester twee gekruiste kaarsen voor de keel houdt van de te 
zegenen persoon. De kaarsen zijn gezegend de dag ervoor, tijdens 
het feest van Maria Lichtmis, waar ze gebruikt zijn voor de 
lichtprocessie. Blasius laat met zijn wonder zien dat hij zelfs op 
weg naar zijn eigen marteldood nog eerder bekommerd is om de 
ander dan om zichzelf. Daar waar wij ons te weinig om onze 
medemens hebben bekommerd en te veel aan onszelf hebben 
gedacht, willen we aan het begin van deze viering om vergeving 
vragen. Op 1, 2 & 3 februari na alle diensten! 

 

Alleen de Liefde van Jezus 

Christus bezit de kracht 

het hart van de mens te 

raken en te veranderen. 
 

 

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,-) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limburgs Liefste is een eMagazine gericht op het bemoedigen, 
inspireren en verbinden van katholieke en protestantse vrouwen 
in Limburg. Limburgs Liefste verschijnt 3 à 4 keer per jaar. Voor 
vragen en reacties kunt u mailen. Tevens kunt u zich via dit 
emailadres opgeven om het volgende nummer van Limburgs 
Liefste te ontvangen en op de hoogte te blijven van onze 
activiteiten. Lees hier het blad. 

 

Lourdes  
2022   

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