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Carnaval & Aswoensdag 2022 
 

We hadden ons zo verheugd op een 
onbekommerde carnaval. Maar na de 
coronaproblematiek worden we 
geconfronteerd met oorlog.  
We leven mee met de mensen in 
Oekraïne, in het bijzonder met 
slachtoffers van bloedvergieten en de 
vele vluchtelingen. We bidden voor hen. 
Paus Franciscus heeft gevraagd 
Aswoensdag dit jaar heel bijzonder te 
bidden en te vasten voor vrede. 

 

Wringt carnaval niet met deze oorlog? Jawel, maar tegelijk is carnaval 
een feest van verbroedering en in die zin – in de samenloop van 
omstandigheden en in de bescheiden vorm waarin carnaval doorgang 
vindt dit jaar – een klein antwoord op haat en geweld… 

 
 

Weliswaar gelden de coronabepalingen niet meer, maar zeker in de 
kerken willen we het gevoel van veilig en verantwoord handelen 
niet uit het oog verliezen. We vragen de afstanden toch nog wat 
aan te houden en zeker niet ongevraagd kort op elkaar te gaan 
zitten in de kerkbank. Het laatste dat we willen is dat mensen zich 
weer onzeker beginnen te voelen! We houden rekening met elkaar! 

 

Diensten met Aswoensdag 
 

Grote Kerk 09.00 uur Smakt 09.30 uur 
Paterskerk 18.00 uur Grote Kerk 19.15 uur 

 

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! 
 

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.… 

 

Sint Jozefmaand 2022 
Met de Vastentijd begint ook de jaarlijkse Sint Jozefmaand in Smakt. Op 
zondag is de Mis als gebruikelijk om 11 uur, op woensdag om 9.30 uur. Op 
zondagmiddag is om 15 uur een Sint Jozeflof.   
 

Pelgrims kunnen aan het einde van de diensten een speciale zegen vragen 
aan de priester, op voorspraak van Sint Jozef. Op het hoogfeest van Sint 
Jozef, zaterdag 19 maart, vieren we om 11 uur de H. Mis met de nieuwe 
vicaris-generaal van Roermond, lic. Harry Quaedvlieg. 

 
Speciaal bij gelegenheid van het Sint Jozefjaar heeft het 
kerkbestuur Smakt een draagspeldje laten maken van 
het beeldje van St. Jozef (hoogte 2,5 cm, voorzien van 
drukker). Het is voor € 1,50 p.st. te verkrijgen in Smakt 
en op de pastorie Eindstraat Venray. Het kan ook 
toegestuurd worden. Bestellen kan ook hier. 
 
Ook zijn er vlaggen gemaakt 

met de afbeelding van Sint Jozef erop. (100 x 70 
cm) á € 25,-. Bestellen kan via bovenstaande link. 
Ook het boekje ‘Laten we eer brengen aan Sint 
Jozef’ is nog steeds verkrijgbaar (€ 10,-).  
 

Bovendien is de kapel van Sint Jozef het hele jaar door overdag open voor 
bezoek, kaars of stil gebed. 

 
 

Vastenactie  
Bisdom Roermond 2022 
Je land is je leven 
Achter in de kerken liggen wederom de vastenactiezakjes. Lees hier alle 
info over het project van het Missieburo van het Bisdom Roermond. 

 

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.bisdom-roermond.nl/Paus-Bid-en-vast-voor-vrede-in-Oekraine-op-Aswoensdag
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/nieuwsbrief/
mailto:contact@rkvenray.nl
mailto:contact@rkvenray.nl
https://www.missiebureau.nl/vastenactie


Bezinningsmomenten bij de Hongerdoek 
In het laatste nummer van Samen Kerk vindt u een artikel over 
‘Hongerdoeken’. Er worden een aantal bezinningsmomenten 
gehouden bij oude en nieuwe doeken: 

- 17 maart 20 uur Paterskerk 
- 28 maart 20 uur Grote Kerk 
- 5 april 20 uur Paterskerk 
- 11 april 20 uur Grote Kerk 

Vrije gaven rond deze voordrachten zijn voor de Vastenactie!  
 

 
 

Kerkenvisie Gemeente & dekenaat Venray 
De Gemeente Venray en het Dekenaat Venray hebben in goed 
overleg besloten een Kerkenvisie op te stellen. Dat wil zeggen dat 
alle kerkgebouwen in de gemeente 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. 
 

Waar en wanneer? 
Maandag 7 maart  14.00 uur Grote Kerk en Paterskerk 

17.00 uur Smakt 

Donderdag 10 maart 10.00 uur Leunen, Veulen 

14.00 uur Heide 
16.00 uur Vredepeel 

Dinsdag 15 maart 14.00 uur Merselo 

16.00 uur Ysselsteyn 
 

Voor elke bijeenkomst is een uur uitgetrokken. Iedere 
belangstellende is welkom. Wel graag een bericht van aanmelding 
(via dekenaat@rkvenray.nl). 

 

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; lees 
hier alle info! 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: 16 maart, 10 mei, 28 juni 

 
 

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:  
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. 

 

Open avonden over kerk anno 2022 
Hoe zou God zich zijn kerk dromen? Wat zou Jezus graag zien? Hoe kan de 
kerk hier ter plekke en wereldwijd leven naar de Geest? Dat zijn vragen die 
paus Franciscus eind vorig jaar de wereldkerk heeft meegegeven ter 
voorbereiding op een grote synode in de komende tijd. Synode wil zeggen 
dat we samen op weg zijn en zoeken te onderscheiden waar het op aan 
komt. Gods volk onderweg is een oude benaming voor de kerk als 
geloofsgemeenschap. Elke katholiek over de hele wereld wordt 
opgeroepen om deze weg te bewandelen, te beginnen in eigen parochie en 
eigen bisdom. De paus moedigt mensen aan om elkaar te beluisteren 
zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in 
dialoog te gaan met de Kerk en de samenleving. 
 

Natuurlijk komt het thema op alle mogelijke fronten naar voren. Maar als 
Venrayse parochies willen we ook graag enkele open avonden aanbieden 
over dit thema en wel op 24 maart en 7 april om 19.30 uur in de foyer van 
de Schouwburg te Venray.  
 

Eenieder die zich geroepen voelt aanwezig te zijn en 
actief dan wel passief deel te nemen aan een van 
beide avonden is welkom. Om praktische redenen is 
aanmelding zeer gewenst (dekenaat@rkvenray.nl). 
 

https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
mailto:dekenaat@rkvenray.nl
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Agenda parochies 
 

Kindercatechese op woensdagmiddag: 
23 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni 
EH Communiecatechese: elke week vanaf 11 januari t/m 19 mei  
 

Zondag 27 februari Landelijke TV Mis carnavalszondag 10 uur Grote Kerk 
Woensdag 2 maart Aswoensdag  
Maandag 7 maart Vergadering kerkbestuur 
Dinsdag 8 maart Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Vrijdag 11 maart Toediening H. Vormsel Merselo 
Zaterdag 12 maart Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Woensdag 16 maart Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Donderdag 17 maart Inspiratieavond Hongerdoeken 20.00 uur Paterskerk 
Vrijdag 18 maart Toediening H. Vormsel Ysselsteyn 
Zaterdag 19 maart Hoogfeest Sint Jozef Smakt 
Zondag 20 maart Toediening H. Vormsel Grote Kerk 
Donderdag 24 maart Open Kerk Avond 19.30 uur Schouwburg 
Zondag 27 maart Met je gezin naar de kerk 9.30 uur Grote Kerk 
Maandag 28 maart Inspiratieavond Hongerdoeken 20.00 uurrote Kerk 
Dinsdag 29 maart Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zondag 3 april Meditatie psalmen & gregoriaans 17.00 uur Smakt 
Dinsdag 5 april Inspiratieavond Hongerdoeken 20.00 uur Paterskerk 
Donderdag 7 april Open Kerk Avond 19.30 uur Schouwburg 
Zaterdag 9 april Liturgische Vorming 13.00 uur Paterskerk 
Zondag 10 april Tweede ik-ken-mijn-kerk zondag 11 uur Paterskerk 
Maandag 11 april Inspiratieavond Hongerdoeken 20.00 uur Grote Kerk 
Woensdag 13 april Chrismamis te Roermond 19.00 uur Kathedraal 
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 
Maandag 25 april Vergadering kerkbestuur 
Dinsdag 26 april Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zaterdag 30 april Bedevaart Venray-Oostrum 19.15 uur Oostrum 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking 
Dinsdag 10 mei Doopavond 20.30 uur Paterskerk 
Dinsdag 17 mei Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Zondag 22 mei EH Communie 11.30 uur Grote Kerk 
Donderdag 26 mei Hemelvaartdag 
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 
Zaterdag 11 juni Priesterwijding Roermond 10.30 uur Kathedraal 
Maandag 13 juni Vergadering kerkbestuur 
Vrijdag 17 juni Orgelconcert Grote Kerk 
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 

 

 
 
 
 
 

Huispaaskaarsen 2022 
Het is wederom mogelijk een Huispaaskaars te bestellen.  
De kaarsen worden in de Goede Week gezegend en kunnen dan 
afgehaald worden. Bestellen kan via de pastorie Eindstraat, tot 
uiterlijk 28 maart. Voor de grote Paaskaarsen van de kerken zullen 
we de versiering van model I bestellen. 

 
 
Model I (links)   20x6 cm  € 15,- 
Model II (midden)  25x6 cm  € 18,- 
Model III (rechts)  30x7 cm  € 22,- 

 

Lourdes  
2022   

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

 

 

                          Lees hier, aanmelden kan hier… 
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https://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/reisbrochure-2022-uit
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_psalmen-en-gregoriaans-2022.pdf
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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 … 
Waarom Maria achter 
de vlag van Europa zit… 

 
 

Twaalf gouden sterren op een blauwe achtergrond... wist je dat de 
Europese vlag geïnspireerd is op Maria?  
 

Een korte geschiedenis van de Europese vlag 
Twaalf gouden sterren op een blauwe achtergrond. Die vlag werd 
in 1985 officieel ingevoerd als symbool van de Europese Unie, 
twee jaar na de beslissing van het Europese parlement daarover. 
De geschiedenis van de vlag begint echter al in 1955, toen De 
Raad van Europa die blauwe sterrenvlag koos. Die raad zet zich in 
voor de mensenrechten en voor de Europese cultuur, en porde de 
andere Europese instellingen aan om die vlag ook zoveel mogelijk 
te gebruiken. De Europese vlag werd voor het eerst gehesen op 26 
mei 1986, aan het Berlaymontgebouw in Brussel, waar de 
Europese Commissie zetelt. 
 

De symboliek achter de sterren 
• Officieel staan de twaalf sterren op de vlag symbool voor 

perfectie en totaliteit. Er is geen verband met het aantal 
lidstaten. 

• De blauwe kleur verwijst naar een blauwe hemel met 
gouden sterren. 

• De cirkelvorm van de sterren duidt op eenheid, 
solidariteit en harmonie tussen de Europese volkeren. 
Een cirkel staat ook voor onderlinge verbondenheid en 
gelijkwaardigheid.  

 

Maria en de Wonderdadige Medaille 
Het symbool van de EU is dus een vlag met een hele historiek, 
maar er is meer. Om te beginnen is twaalf in de Bijbel niet zomaar 

een getal: er waren twaalf apostelen en twaalf stammen van 
Israël. En in Openbaring, het laatste boek uit het Nieuwe 
Testament, lezen we dit in (jawel) vers 12: ‘Aan de hemel was er 
een belangrijk teken te zien. Het was een vrouw. Ze had de zon als 
mantel om zich heen, de maan onder haar voeten en een kroon 
van twaalf sterren op haar hoofd.’ Die vrouw kan verwijzen naar 
de Kerk, maar wordt ook vaak gezien als Maria. En zo komen we 
bij de ontwerper van de oorspronkelijke Europese vlag: Arsène 
Heitz uit Straatsburg. Het was geen geheim dat Heitz een zeer 
gelovig man was, maar een jaar voor zijn dood deed hij een 
bijzondere bekentenis. De inspiratie voor de Europese vlag kwam 
van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Wonderdadige Medaille in de Rue de Bac in Parijs. Zieneres 
Catharina Labouré zag Maria een eeuw eerder verschijnen in die 
straat en kreeg van haar de opdracht een medaille te maken. Op 
de voorkant prijkt Maria die lichtstralen uitzendt naar de aarde 
(met Frankrijk als centrale punt). Op de achterkant staat de letter 
M in een kruis boven twee harten, omringd door... twaalf gouden 
sterren. 
 

Na de opdracht van Maria duurde het nog twee jaar eer de eerste 
medailles effectief klaar waren. De mensen droegen ze om 
genezing te vragen of als teken van bekering. Op de plaats van de 
verschijningen staat nog altijd een kapel die daaraan gewijd is: de 
Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Maar je hoeft 
het dus niet tot in Parijs te zoeken om Onze-Lieve-Vrouw met de 
twaalf sterren te zien. Wanneer je in Brussel langs het 
Berlaymontgebouw wandelt, of overal waar een Europese vlag 
wappert, is Maria dichterbij dan je denkt… 
Gepubliceerd door Kerknet-redactie  
 

 

 
Alleen de Liefde van Jezus Christus 

bezit de kracht het hart van de mens 

te raken en te veranderen.
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