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Beste lezers van Samen Kerk,
Redactie en kerkbestuur wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen van 
dit blad. Vrijwilligers zorgen ervoor dat u deze uitgave van onze parochies vier 
maal per jaar mooi verzorgd ontvangt. Mogelijk draagt u financieel uw steentje 
bij aan onze parochies door uw deelname aan de kerkbijdrage. Mocht u dat nog 
niet doen maar wel graag willen gaan doen, dan zeggen we nu alvast dank u 
wel! De parochies zijn voor de exploitatie puur afhankelijk van de bijdragen van 
parochianen, waarbij de kerkbijdrage de belangrijkste factor vormt. 

Ook uw gift is en blijft dus onontbeerlijk!

Parochianen die deelnemen aan de kerkbijdrage ontvangen jaarlijks een brief uit 
dankbaarheid en een aansporing om de bijdrage voort te zetten. Indien u (nog) niet 
bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochies. Voor de kerkbijdrage:

St. Petrus’ Banden (Grote Kerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17
ING bank met iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Christus Koning en Franciscus van 
Assisi (Paterskerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten

Graag naam en adres vermelden! Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat 
uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Ook bestaat de fiscale mogelijkheid van een 
zogenaamde periodieke gift. Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 
voorwaarden voldoet:

- U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
- U betaalt het bedrag minstens 5 jaar achter elkaar.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan bovenstaande voorwaarden 
voldoet en samen met het kerkbestuur de periodieke gift in een overeenkomst hebt 
vastgelegd. Informatie daaromtrent vindt u op onze site rkvenray.nl.
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Voor eenmalige giften:

St. Petrus’ Banden (Grote Kerk)
Pastorie Eindstraat 6 0478-550740 
contact@rkvenray.nl 
maandag, dinsdag, vrijdag tussen 09:30-11:00
Bank nr: NL 49 ABNA 0579 7394 81

 

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Christus 
Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk)
Pastorie Leunseweg 5 0478-5  80202 
contact@rkvenray.nl 
woensdag, donderdag, vrijdag tussen 09:30-10:30.
Bank nr: NL17 ABNA 0231 8085 26

Helpt u deken, de andere priesters en het kerkbestuur en de vele vrijwilligers met hart 
en ziel te blijven werken voor en aan onze kerk en kerkgemeenschap! Bij voorbaat 
hartelijk dank!



Voorwoord
Deze Samen Kerk verschijnt jaarlijks in de periode van de actie Kerkbalans. Onmisbaar 
voor het voortbestaan van de parochies. Immers, parochies draaien op kerkbijdrage. 
Voor groot onderhoud en bijzondere projecten kan een kerk nog wel her en der 
aankloppen bij fondsen en instellingen, maar voor de gewone exploitatie is de parochie 
puur afhankelijk van giften. Dat kunnen incidentele schenkingen zijn, maar dat zijn veelal 
misstipendia, collectes en kerkbijdrage. Ik zal u niet verbazen met de constatering dat 
sinds corona de eerste twee danig geslonken zijn. De kerkbijdrage blijft – en dat is een 
algemeen beeld, God zij dank – op peil. Het is eigenlijk en gelukkig maar hoogstzelden 
dat mensen zich afmelden voor hun jaarlijkse bijdrage. De belangrijkste reden waarom 
mensen niet meer bijdragen is overlijden. En dat geldt altijd en in alle omstandigheden 
als een goed excuus…

Toch is het ook zo dat het tegelijkertijd vreselijk moeilijk blijkt nieuwe mensen te 
motiveren om de kerk structureel te steunen middels kerkbijdrage. Kerkbijdrage is 
vanouds de kerkelijke contributie, te betalen door alle (betrokken) leden. De hele 
huishouding van de kerk is daar ook op gebaseerd: voor haar diensten telt de kerk 
niet veel, uitgaande van het (vermeende) feit dat de afnemers van diensten (en excuus 
voor dit veel te zakelijk en ongepast woordgebruik) allemaal betrokken en betalende 
parochianen zijn. 

Maar veel families van dopelingen, communicanten en vormelingen en ook bruidsparen 
rekenen liever eenmalig hun dienst af, dan dat ze structureel in financiële zin hun 
schouders onder de parochie zetten. Ergens is dat merkwaardig: wat is je geloof je dan 
waard, mag je je afvragen. Doop, communie en vormsel zijn eenmalig, maar als de rest 
van het jaar er geen kerk en priesters zijn, gaan ook deze sacramenten niet door! En als 
je eens per jaar voor de jaardienst van je ouders komt of voor kerstmis, ben je hartelijk 
welkom, maar realiseer je wat voor doop, communie en vormsel ook geldt, zoals zojuist 
geschetst. 

Er zijn ook nog steeds mensen die denken dat de kerkbijdrage van oma toereikend is 
voor de hele familie met drie opeenvolgende geslachten. Noem mij één andere instantie 
waar dat zo zou gelden? En dan zijn er ook nog altijd mensen die denken dat de 
kerk bulkt van het geld en dat de paus alles betaalt… Terwijl het ondertussen precies 
andersom is: parochies en bisdommen wereldwijd houden de paus in de lucht! 

Waar we ook achter zijn gekomen: dit blad wordt flink verspreid op naam en 
thuisbezorgd bij velen in Venray, maar het aantal abonnees dat ook kerkbijdrage betaalt, 
blijkt onder de 50% te liggen…

De kerken in onze federatie zijn zeer prominent aanwezig. Wie zou de Grote Kerk, de 
Paterskerk of de Smakt kwijt willen? Toch is het de kerkfabriek – zoals de Belgen het 
kerkelijk bedrijf met exploitatie noemen – die de zaak overeind moet zien te houden. 

Een voorbeeld: bij de renovatie van de grote toren is de verlichting van de wijzerplaten 
voor veel geld vernieuwd. Maar die brandt echt niet alleen voor de betalende katholieken! 
Iedereen mag er van ons op kijken, gratis! Maar als er mensen zijn die er wat voor over 
hebben ook, dan zijn die meer dan welkom om ervoor te zorgen dat de klok blijft lopen 
en het nieuwe licht voorlopig blijft branden!

Deken Ed Smeets
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5 december 2021 – Advent

Het moest niet mogen, maar als je ons zo bezig ziet - maakt niet uit waarmee - dan lijkt het dat 
als iets ons niet wordt opgelegd, verplicht, het ons maar niet lukt. Verkeersveiligheid, milieu, corona, 
veranderingen, bestuurscultuur: mooie woorden en dikke dossiers hoe het moet, maar ja…Het zou 
niet moeten mogen dat we zonder verplichting niet in beweging komen. Uit liefde doe je graag wat je 
gevraagd wordt. Kijk maar naar geliefden en vrienden. Dus als iets niet gebeurt, mag je dat liefdeloos 
noemen. En zo wil je toch niet zijn?
God schiep ons met een vrije wil. Zonder vrije wil geen keuze. Daden van liefde zijn altijd willens en 
wetens. Dus is het aan ons!
Het is behalve corona ook advent. Advent is je bekeren: je afkeren van wat er niet toe doet en je 
keren naar het Licht. Bergen van egoïsme afgraven, onrecht wegruimen, dalen van moedeloosheid 
vullen met hoop, rechtuit leven, niet achterbaks en niet recht praten wat krom is.
En dan niet wachten op de regering - als we er nog ooit een krijgen – of wat het bestuur meent dat 
moet, om vervolgens boos het tegenovergestelde te doen, en ook niet wachten op dat het vanzelf 
beter gaat of mooier wordt, maar het moet ons toch gewoon kunnen lukken: goedheid en liefde!

2 januari 2022 – Driekoningen

2021: Zoomvergaderingen, iedereen thuis achter de computer. Gauw genoeg hadden we het in de 
gaten: met regelmaat gingen schermen op zwart of waren mensen duidelijk met heel iets anders bezig 
dan het onderwerp.
Voor kort zakelijk contact werkt het, maar niet als je mensen wilt ontmoeten. Dan ontbreekt sfeer, 
lichaamstaal, handdruk, heen- en terugreis, blikken, kuchjes en de koffie. En de nazit. Weinig digitale 
meetings beklijven.
Wat is het dat mensen in beweging brengt? Mensen komen in beweging als ze in iets groters geloven. 
Een visie tilt mensen boven de werkelijkheid uit en laat perspectief zien. Wie daarin gelooft, blijft niet 
thuis, maar gaat op weg...
Ieder jaar horen we van de Wijzen uit het Oosten. Ze verlaten huis en haard, met al hun kennis en 
kunde, op zoek naar antwoorden op het leven. Die vinden ze in het Kind, bij Wie ze knielen, en van 
Wie ze met grote vrede weer huiswaarts keren.
Terwijl in datzelfde verhaal koning Herodes, die hard in zichzelf gelooft, zijn paleis niet uitkomt, maar 
wel zijn beulen uitstuurt om alle jongetjes van Bethlehem te vermoorden, om maar te voorkomen dat 
iemand hem naar de kroon steekt. Ongerust over het ongewisse van de toekomst klampt een mens 
zich graag vast aan het verleden! Of aan een scherm…

2022: van Zoom naar ontmoeting! Graag…

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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9 januari 2022 – Doop van de Heer

In de war. Verdwaald. Oude zekerheden hebben we weggegooid. Vroeger had je de dokter en de 
pastoor, nu psychiaters en pillen. Dagelijks is het beeld gevuld met virologen die bekende Nederlanders 
zijn geworden, waarop de BN’ers zich dan maar als virologen zijn gaan verkopen. Met online kennis. 
Geholpen door scherp afgestelde zoekmachines die jou dát laten zien wat jíj wil horen, niet wat 
anderen erover zeggen. Waar of niet waar, is niet erg. Het was altijd: ieder zijn eigen mening, maar nu: 
je eigen waarheid. En sinds we niet meer in God geloven, geloven we alles.
Tradities vallen een voor een om. Ideologie? Praktisch vernuft! Als het maar goed voelt, hoeft niet an 
sich goed te zijn.
Dan ben ik toch blij met het geloof van mijn doopsel. Het begint en eindigt ermee dat je in een God 
mag geloven die van je houdt en het beste met je voorheeft. Goed, je moet een stap terug doen 
en God en medemens meer plaats gunnen dan jezelf. Maar ik denk wel eens: zelfs als God niet zou 
bestaan, is het nog een fantastisch geloof, betrouwbaarder en bestendiger dan wat je zoal hoort 
overal. Want waar ik op mag bouwen en wat ik mag doorgeven is het rotsvaste fundament van God 
die liefde is. Sjiek man! Hoor je niet veel.

16 januari 2022 - Kana

Op de bruiloft van Kana is de wijn op. Zuinig ingekocht? Hard getankt? Op. Dan wordt het dor, droog, 
lockdownachtig, weinig aan.
‘Jammer, maar zijn we wat eerder thuis en morgen niet zo’n koppijn’. Maar of het evangelie zich 
daarmee bezighoudt? Bovendien, slijterijen zijn essentieel, gewoon open.
Nee, hier is meer aan de hand. Menselijkerwijs is het amen en uit. Maar dat geeft God de kans iets 
nieuws te beginnen. Als we uitgedronken zijn aan onze oude bocht, schenkt God klare wijn. 
Het feest van het leven is niet over, maar moet nog komen! Wat z’n tijd gehad heeft moet eerst op, 
het beste is tot het laatst bewaard: water moet nog wijn worden! Het feest gaat niet uit in de nacht, 
er gaat licht op! En we zitten niet met een kater, maar vol leven.
Daar gaat het om in geloof: het mooiste komt nog! Het huwelijk is het mooiste onder de zon, maar 
priesters huwen niet: dat is niet afzien van iets, maar uitzien naar Iemand.
Als je beseft dat het mooiste nog moet komen, sta je anders in het leven. Dankbaar voor wat je hebt, 
omdat het belofte is. Houvast voor wat tegenzit, het wordt anders. En als iets verwatert: wacht maar 
tot het in Gods brouwerij is geweest, voor de smaak van het leven.

23 januari 2022 – Het Woord is vervuld

Nieuws, apps, praatprogramma’s, werkplannen, visiedocumenten, smalltalk, evaluaties, tweets, quotes… 
‘Words, words, words’, blablabla. En of we op vandaag nog ergens ‘geen woorden voor hebben’? Roep 
toch gewoon iets! Wat zou het? Kijk een Tweede Kamer. Of laat ook eigenlijk maar liever…
We hebben veel woorden verminkt: bij een contract zijn kleine lettertjes belangrijker dan de 
standaardtekst, het ja van ons huwelijk is allang niet meer ja-zeker en knecht en baas blijven elkaar 
trouw, totdat iets beters langskomt. Waar kun je nog van op aan? Van welk woord kun je leven? 
Het Woord is vervuld, zegt Jezus. Gods Woord: ‘De Geest des Heren heeft Mij gezalfd om mensen een 
Blijde Boodschap te brengen.’ Jezus. Maar gedoopt en gevormd zijn we ook zelf gezalfd en gezonden 
om in deze wereld een bevrijdende boodschap te brengen!
Daarom mag geloof nooit bij woorden blijven, maar vertaald worden naar inzet. Geloof kan nooit 
dode letter zijn, holle woorden of nietszeggende frasen. God rekent erop dat we zijn goedheid en 
mensenliefde waarmaken, jegens mensen die het zelf moeilijk kunnen of vastgelopen of vastgeroest 
zijn.

Wat is een woord op vandaag? Wat wíj dat woord laten zijn! In Gods Naam. ‘n Man ’n man, ‘n woord 
’n woord. Nieuw elan zochten ze toch? Hier heb je ‘t: liever leven zonder woorden, dan woorden 
zonder leven!

Deken Ed Smeets
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450 Jaar feest van de Rozenkrans

Oktober is de rozenkransmaand. Dat heeft alles te maken met het feest van Onze-
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. In 2021 was het precies 450 jaar 
geleden dat paus Pius V dit feest op de kalender zette.

De oorspronkelijke naam van het feest was: Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning. Een naam 
die te maken heeft met de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571. Daar boekte de Heilige Liga 
– een samenwerkingsverband van legers uit katholiek landen onder aanvoering van de paus – 
een overwinning op de Ottomanen. Het Ottom  aanse Rijk was een wereldmacht dat zich in 
die tijd uitstrekte over de hele Balkan en de drang om nog meer gebieden te veroveren, was 
groot. Vanzelfsprekend riep dat ook verzet op. De gebieden die door de Ottomanen veroverd 
dreigden te worden, boden weerstand. Het kwam tot een zeeslag bij de Griekse havenstad 
Lepanto. Deze werd door de Heilige Liga gewonnen, waardoor de opmars van de Ottomanen 
tot staan werd gebracht.

Dat paus Pius V met een leger deelnam aan een oorlog klinkt ons nu misschien merkwaardig 
in de oren. Maar in die dagen was het gewoon dat de paus de leiding gaf aan eigen een 
staat en een eigen leger had. De ‘Kerkelijke Staat’ omvatte niet alleen Rome, maar een groot 
deel van midden-Italië. Dat land moest natuurlijk ook door de paus verdedigd worden. Daar 
kwamen soldaten aan te pas. In onze dagen kennen we nog steeds een eigen Pauselijke 
Staat, maar die is heel beperkt van oppervlakte. Vaticaanstad is met een oppervlakte van 
44 hectare eigenlijk niet meer dan een ministaatje. Dat werd in 1929 vastgelegd in het 
Verdrag van Lateranen, dat door de Paus Pius XI werd gesloten met de Italiaanse overheid. 
Een uitgebreid pauselijk leger kennen we nu niet meer. De Zwitserse Garde heeft – naast 
de bewaking van Vaticaanstad en de paus – vaak de taak om in hun prachtige kledij de 
verschillende vieringen op te luisteren. Jaarlijks is een afvaardiging van die Zwitserse Garde in 
Lourdes aanwezig bij de Internationale Militaire Bedevaart.

In 2021 was het precies 450 jaar geleden dat die zeeslag plaatsvond en het feest van Onze-
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans werd ingesteld. Wij kijken er nu misschien raar van op om 
stil te staan bij een kerkelijke feestdag die in het leven is geroepen om de overwinning op de 
vijand te vieren. Het is moeilijk om het geweld, dat bij een oorlog komt kijken, te aanvaarden. 
Het kan dan ook niet de bedoeling zijn om het geweld voorop te stellen als we dit feest 
vieren. Wat in deze veel meer speelt, is wat vervat is in het spreekwoord ‘Nood leert bidden’. 
Wanneer mensen in hun leven nood voelen, is het niet ongewoon om te gaan bidden. Dat 
kan heel persoonlijk zijn voor bijvoorbeeld de nood die iemand zelf voelt. Voor menige zieke 
werd en wordt gebeden om herstel te vragen. Maar als de nood breder gevoeld wordt, kan 
het gezamenlijk gebed voor een grote groep mensen een steun en troost zijn. 

Dat samen bidden, heeft soms vormen aangenomen die blijvend zijn geworden. Soms zelfs 
verbeeld in een monument. Verspreid door het land zijn daar ongetwijfeld meer voorbeelden 
te vinden, maar ik wil er graag twee uit mijn eigen regio naar voren brengen. Toen in 1938 
de Tweede Wereldoorlog haar schaduw al vooruitwierp, nam pastoor-deken Joseph Packbier 
van het Limburgse dorp Schinnen het initiatief om een Mariakapel te bouwen op een heuvel 
in de nabijheid van zijn parochiekerk. Het initiatief werd breed gesteund en op 16 juli 1939 
kwam toenmalig bisschop Guillaume Lemmens van Roermond de kapel inzegenen. De kapel is 
toegewijd aan Maria, Koningin van de Vrede. Haar beeltenis staat in de kapel. De beeldhouwer 
liet trots weten dat dit het eerste beeld in Limburg was van Maria als ‘Koningin van de Vrede’. 
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In een van de gedenkstenen aan de ingang van de kapel staat de tekst: “Verwaardig U, 
Koningin van de Vrede met kracht te beschermen de bewoners van Schinnen, de blijde en 
dankbare weldoeners van deze kapel.” Enkele maanden later brak de Tweede Wereldoorlog uit 
met alle ellende van dien. De Mariakapel op de heuvel in Schinnen werd een verzamelplaats 
voor velen om te komen bidden. Elke woensdagavond in de lente, de zomer en herfst 
kwamen gelovigen er samen om de rozenkrans te bidden voor vrede. Dat gebed is velen in 
die donkere tijd tot steun geweest.

Een ander voorbeeld. Op Tweede Kerstdag 1944 was in het Noord-Limburgse Tegelen de 
oorlog op veel manieren voelbaar. De angst voor evacuatie, bombardementen en hongersnood 
was groot. Pastoor Edmond Keuller – die zelf nog maar kort tevoren uit het concentratiekamp 
Dachau vrijgekomen was – deed samen met drie vertegenwoordigers van de bevolking 
een plechtige belofte: Als Tegelen gespaard zou blijven van evacuatie, honger en andere 
oorlogsrampen, zou er 25 jaar geen carnaval worden gevierd, zou er een bedevaart naar 
een Mariaoord worden gehouden en zou er een beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de gemeente 
worden geplaatst.

Na een moeilijke periode van beraadslaging en afwegingen besloot de gemeenteraad van 
Tegelen in 1952 carnaval toch weer toe te staan. De belofte was voor sommige mensen te 
moeilijk om na te komen en veel inwoners van Tegelen gingen naar omliggende plaatsen 
om daar het feest te vieren. De bodem was weggevallen. Wel werd de tweede belofte 
ingelost: in mei 1947 vond er een bedevaart plaats naar de kapel van O.-L.-Vrouw in ‘t 
Zand in Roermond. En op Moederdag 1948 kwam de Tegelse gemeenschap samen om in 
het plantsoen bij het gemeentehuis een Mariabeeld te onthullen dat de naam “Geloftebeeld” 
meekreeg als vervulling van de derde belofte.

Het beeld werd gemaakt door de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos. Hij maakt een 
dynamisch Mariabeeld met golvende lijnen in haar kleed en haar hoofddoek. Zij toont het 
kindje Jezus, dat het wapen van Tegelen aan zijn hart drukt om aan te geven dat de 
mensen uit Tegelen Hem ter harte gaan. Om de diepe overtuiging uit te drukken dat in het 
gezamenlijke gebed een kracht schuilgaat, heeft de beeldhouwer in het voetstuk van het 
beeld mensen afgebeeld die in nood met elkaar bidden. Hij was sterk geïmponeerd door deze 
opdracht. Tegen de opdrachtgevers zei hij daarover: “Ik was geraakt door deze opdracht. 
Vooral de waarde van het gebed maakte op mij een diepe indruk.” Dat was de reden waarom 
hij het voetstuk van het beeld op deze manier had bewerkt, ofschoon het niet in de opdracht 
stond.

We denken terug naar het gegeven dat het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans 
450 jaar geleden werd ingesteld. De aanleiding daartoe lag in de overtuiging dat door de 
rozenkrans, die samen gebeden werd om de strijd tot een einde te laten komen, de oorlog 
beëindigd werd. De overwinning werd aan het bidden van de rozenkrans toegeschreven. De 
voorbeelden uit de recentere geschiedenis van Schinnen en Tegelen bevestigen die gedachte. 
Ongetwijfeld zullen er velen zijn, die zelf ervaren hebben dat het gebed hen door moeilijke 
perioden in het leven geholpen heeft.
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Over de oorsprong van de rozenkrans doen verschillende verhalen de ronde, zonder dat 
er echt een duidelijke begindatum te noemen is en er ook geen ‘uitvinder’ aan te wijzen 
valt. Als oorsprong van het rozenkransgebed wordt vaak verwezen naar kloosters waar 
monniken al eeuwenland gewend zijn in hun koorgebed de 150 psalmen te bidden of te 
zingen. Zeker in een verder verleden waren zij de enigen die konden lezen en schrijven 
en het Latijn meester waren. Maar in de kloosters woonden in die tijd ook mannen 
en vrouwen die het dagelijks werk deden om het leven in het klooster vlotjes te laten 
verlopen. Het waren vaak eenvoudige mensen, die de kunst van het lezen niet machtig 
waren. Om hen ook zinnig aan het koorgebed te laten deelnemen, was de rozenkrans een 
vorm van gebed waarbij op het ritme van de herhaalde Onzevaders en Weesgegroetjes de 
grote mysteries van het geloof werden overwogen. 

De verbreiding van deze vorm van gebed wordt vaak toegeschreven aan de orde van 
de dominicanen. Daarom is in kerken vaker een afbeelding te vinden – zoals boven de 
hoofdingang van de Rozenkransbasiliek in Lourdes – waar O.-L.-Vrouw zelf een rozenkrans 
geeft aan de heilige Dominicus. Het is zeker een mooie afbeelding, maar daardoor kun je 
niet bewijzen dat de Dominicus degene is die de rozenkrans als eerste gebruikte. Wel is 
aanwijsbaar dat de orde die hij stichtte veel gedaan heeft om dit gebed te stimuleren. In 
1520 geeft paus Leo X formeel toestemming om de rozenkrans te bidden. 
 
Grote festiviteiten zullen er waarschijnlijk niet op het programma staan om de 450e 
verjaardag van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans te vieren. Dat is 
misschien ook niet nodig. Voor velen is het rozenkransgebed een vertrouwd gebed. En er 
zijn zeker ook veel mensen voor wie het als een gemis voelt als ze de rozenkrans niet in 
hun tas of broekzak hebben. Nog groter is het gemis als we de rozenkrans niet meer ter 
hand nemen om te gebruiken, want het is een krachtig gebed dat troost, moed, berusting 
en dankbaarheid kan bieden.

Jan Pieter Janssen, pr
Overgenomen is uit het blad Lourdes van het Huis voor de Pelgrim

Mariakapel Schinnen
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Carnaval en vasten
Hoe zit het ook alweer?

De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk 
gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland 
alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant 
en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk 
aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.
Mogelijk is het feest afgeleid van soortgelijke heidense festijnen die al voor de 
verspreiding van het christendom plaatsvonden. Zo vertoont het carnaval veel 
overeenkomsten met de Romeinse Saturnaliën en Bacchanalia.
Mogelijk stamt de naam van het feest dan ook af van de Latijnse uitdrukking carne 
vale, dat ‘vaarwel aan het vlees’ betekent.  Een andere verklaring is dat Carnaval 
een verbastering is van het Latijnse woord voor scheepswagen, carrus navalis, wat 
een verwijzing zou zijn naar de traditionele optochten tijdens het feest.  

Vasten 
Een tijdlang je onthouden van het gebruik 
van bepaalde dingen. Het kan gaan om 
eten en drinken, maar tegenwoordig ook 
om andere dingen, bijvoorbeeld je auto 
minder of niet gebruiken, de computer 
of iPhone uit laten staan. Een goede 
manier van vasten probeert vier dingen te 
bereiken:
-  een betere omgang met jezelf;
-  een betere omgang met medemensen;        
-  een betere omgang met het milieu en 
de gehele wereld;
-  een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste 
drie wegen in hun combinatie een goede 
manier om het vierde doel na te streven: 
een betere omgang met het geheim dat 
we God noemen. Vasten is voor gelovigen 
daarom ook steeds een voorbereiding op 
het hoogfeest van Pasen en een periode 
van inkeer en bezinning.

Vasten en Vastenactie
Sinds 1961 voert de Vastenactie campagne  
voor projecten in ontwikkelingslanden? De 
vastentijd is een periode van bezinning en 
solidariteit met anderen. Je staat wat vaker 
stil bij mensen die het minder goed hebben 
dan jij. Vasten betekent ‘even minderen 

voor een ander’. Het idee is te geven wat je 
bespaart (of kunt missen) om het leven van 
anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie 
werft fondsen om wereldwijd kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten te steunen. Vroeger 
voerden we alleen campagne tijdens de 
vastentijd, tegenwoordig gaat dat het hele 
jaar door. Gelukkig zijn er nog altijd veel 
mensen bereid in actie te komen voor een 
ander. 

De katholieke vastenperiode begint op 
Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór 
Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 
46 dagen. De zondagen tellen niet mee als 
vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 
dagen over, vandaar de ‘veertigdagentijd’. 
Het getal 40 verwijst onder meer naar 
het aantal dagen dat Jezus volgens drie 
evangelisten in de woestijn verbleef en het 
aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte 
onderweg waren naar het Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tijdens de 
Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de 
R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, 
berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen 
op de paarse kleur zijn de vierde zondag 
(Halfvasten) en Witte donderdag.
In 2022 start de vastenperiode op 2 maart 
en eindig op 16 april.
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Aswoensdag 
De eerste dag van de vastentijd. Mensen 
kunnen in de kerk op hun voorhoofd een 
askruisje krijgen, wat herinnert aan een 
middeleeuws boeteritueel, toen zondaars 
die zich bekeerden werden bestrooid met 
as. Op een enkele plek wordt door de 
priester bij mannen nog as op het hoofd 
gestrooid. De as wordt tijdens de viering op 
Aswoensdag gemaakt door overgebleven 
palmtakjes van Palmpasen van het jaar 
ervoor te verbranden. Het askruisje moet 
mensen eraan herinneren dat hun leven 
vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en 
dat een mens dus zijn plaats moet kennen. 
Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: 
Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, 
ofschoon ik maar stof en as ben? 
Op Aswoensdag was het traditioneel de 
tijd voor het haring happen. Niet de zoute 
variant, maar de zure, omdat verse haring 
in de oudheid nog niet in februari werd 

gevangen. Daarom werd haring in het zuur 
bewaard en aten mensen dat tijdens de 
vleesloze tijd van de vasten.

Halfvasten
De vierde zondag in de vastentijd. In 
sommige plaatsen wordt dan nog eens 
dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, 
want de vastenperiode is op de helft. 
Tijdens de Eucharistie draagt de priester 
een roze kazuifel: door het paars van 
berouw en inkeer schijnt al het licht van 
Pasen.

Bron: www.vastenactie.nl
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Een moment om even bij stil te staan…
Op zondag 5 december 2021 werd door Omroep Venray de 100ste hoogmis 
uitgezonden vanuit de Sint Petrus’ Bandenkerk 

De aanleiding
In januari 2020 kwamen de eerste signalen over een nieuw 
coronavirus in de Chinese stad Wuhan. Dat leek toen heel 
ver weg en het zou in Nederland zo’n vaart niet lopen. Dat 
bleek een foute inschatting. Eind januari kwamen de eerste 
besmettingen naar Europa en in februari / maart brak de 
pandemie ook in Nederland uit. Al snel gevolgd door diverse, 
bijna wekelijks veranderende Corona-maatregelen, die ook 
in januari 2022 nog steeds consequenties hebben voor 
bijvoorbeeld het aantal toegestane kerkdiensten en toegelaten 
kerkbezoekers en koorleden. Maar ook het houden van 1,5 meter afstand, het desinfecteren 
van de handen en dragen van mondkapjes staat nog steeds hoog op de agenda. 

Omroep Venray
Omroep Venray is de publieke lokale omroep voor de gemeente Venray en is ontstaan in 
1989. Er zijn op dit moment ongeveer 60 vrijwilligers werkzaam.  
Sinds 1991 verzorgt Omroep Venray de uitzendingen van de zondagse heilige mis via de 
radio. Dat bracht Petra Verbruggen, vrijwilliger bij de Omroep en verantwoordelijk voor de 
grafische vormgeving en de programma-huisstijl, op het idee om te onderzoeken of het niet 
mogelijk zou zijn de zondagse hoogmis ook via de TV uit te zenden. Zij bood aan vanuit haar 
eigen studio daarbij te assisteren. 
Binnen 14 dagen waren de afspraken geregeld en een geschikte camera gevonden. De 
eerste heilige mis ging op zondag 22 maart 2020 de lucht in. Erik van Otterdijk was de 
cameraman, tevens geluidsman en was ook verantwoordelijk voor de regie. Technisch gezien 
is er de afgelopen twee jaar veel veranderd. Freek van Veelen, hoofd techniek, zorgt voor 
de eindcontrole van rechtstreeks uitgezonden kerkdiensten. Niemand van de zeer betrokken 
‘crewleden’, die allemaal meewerken als vrijwilliger(ster), had ooit gedacht dat ze na twee jaar 
nog steeds met deze uitzendingen bezig zouden zijn. Petra, Erik en Freek zijn zeer gemotiveerd 
en vinden het een ‘publieke taak’ om uit te zenden. Via facebook of ‘uitzending gemist’ is het 
altijd mogelijk om een programma op een later tijdstip bekijken of af te luisteren.

De 100e hoogmis
werd uitgezonden
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Alle begin is moeilijk
Aanvankelijk dacht de redactie dat één camera wel voldoende zou zijn om de mis uit te zenden. 
Maar dat bleek niet zo te zijn. Ondanks dat er van tevoren goed getest was en dat het geluid 
toen prima klonk, bleek dit tijdens de eerste uitzending niet meer zo te zijn. De uitzending 
werd verstoord door een akelig gebrom. Gelukkig kon Petra dit vanuit haar eigen studio snel 
corrigeren door het geluid van de radio-uitzending te koppelen aan de camera in de kerk. 
Natuurlijk kon hierbij niet gesproken worden; de communicatie vond plaats via WhatsApp.
Al snel werd er geïnvesteerd in een tweede camera en nog wat aanvullende noodzakelijke 
apparatuur. Sindsdien verloopt het allemaal veel beter. Gedurende de opname van de heilige mis 
is alleen cameraman Erik van Otterdijk in de kerk. De mis begint klokslag 09:30 uur maar Erik 
is al vanaf 08:30 uur aanwezig om alles op de juiste plek neer te zetten en te kunnen testen 
met Petra Verbruggen. Petra is dan al vanaf 07:30 uur in de studio bezig om ervoor te zorgen 
dat alles vlekkeloos zal verlopen en Freek van Veelen, van thuis uit, de eindcontrole op tijd kan 
afronden. 

Bijzondere uitzendingen
De mis waarin Kapelaan Marthoma Alexander afscheid neemt van Venray maakte grote indruk, 
vooral ook omdat de familie Alexander deze mis op dezelfde tijd in India kon volgen. 
Ook de diensten rondom Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen waren 
bijzonder, evenals de nachtmis op kerstavond, waarbij geen kerkgangers maar wel een koor 
aanwezig was.  

Tot slot
Ik heb inmiddels wel geleerd dat de camera aanzetten een kwartiertje voordat de mis begint, 
geen voldoende voorbereiding is om verzekerd te zijn van een goede live uitzending. 
Petra Verbruggen, Erik van Otterdijk en Freek van Veelen, betrokken bij de tv-uitzendingen en 
Wim van Bracht en Jan van den Broek, verantwoordelijk voor de ‘knoppen achter de radio’, 
hartelijk dank voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt, om mij zondag na de mis zo uitvoerig 
en enthousiast te vertellen wat er allemaal bij komt kijken om interessante radio en tv-
uitzendingen te maken. 
Op 23 januari 2022 werd de 109de zondagse hoogmis uitgezonden en het bestuur overweegt 
nu deze tv-uitzendingen ook na het Corona-tijdperk voort te zetten; weer een moment om even 
bij stil te staan…! 

Leonie Cals
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Er is een nieuwe datum gevonden 
voor de WJD@Home op Ameland. 
Het weekend voor jongeren (15-30 
jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 
tot en met 16 januari, maar moest 
worden uitgesteld vanwege de 
coronamaatregelen. Het weekend vindt 
nu plaats van vrijdag 29 april tot en 
met zondag 1 mei.

Op vrijdagmiddag 29 april wordt de 
overtocht gemaakt naar Ameland met 
de veerboot die vertrekt van Holwerd. ’s 
Middags al afreizen kan omdat de WJD@
Home nu in de meivakantie vallen. De 
deelnemers overnachten in Nes in twee 
grote gebouwen. Nes is het grootste van 
de vier dorpen op Ameland. Daar staat 
ook de Sint Clemenskerk waar de jongeren 
te gast zullen zijn en samen de eucharistie 
zullen vieren.

Ook de bisschoppen die al hadden 
aangegeven bij de WJD@Home te 
zijn, kunnen op deze nieuwe data. 
In het programma is een avond van 

barmhartigheid voorzien. Er is ruimte 
voor ontmoetingen en ontspanning, voor 
workshops, discussie in een college tour en 
tijd om samen na te denken over wat het 
katholieke geloof betekent voor je leven. 
Een van de bisschoppen geeft de WJD-
catechese.

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 Jezus 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.

Er rijden twee bussen naar de boot
De bisschoppen nodigen jongeren van 
harte uit voor deze WJD@Home 2022. 
Er rijden twee bussen. Die pikken de 
jongeren op verschillende plekken in het 
land op, zodat iedereen vrijdag op tijd is 

Nieuwe datum weekend WJD@Home:
meivakantie 29 april t/m 1 mei



17

‘Opstaan voor je 
geloof, investeren in je 
band met God en in 
beweging komen voor 

je naaste.’

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.

De laatste keer dat de WJD@Home 
op Ameland werden gehouden was in 
2019. Er waren toen 140 deelnemers. 
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 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. De WJD@Home 2022 worden 
georganiseerd onder de vlag van Jong 
Katholiek.

Aanmelden
Iedereen die zich al in had geschreven 
voor de WJD@Home heeft bericht 
gekregen over de nieuwe data.

- Wie zich nog niet had aangemeld 
voor de WJD@Home kan dat nu tot 
vrijdag 15 april doen via jongkatholiek.nl 
(rechtstreeks naar het inschrijfformulier).
- Met verdere vragen kun je je richten tot 
je eigen bisdom.

Actueel, Parochiebladenservice11 januari 
2022
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Diensten maart 2022
in de St. Jozefkerk en kapel te Smakt

Helaas speelt corona ons nog steeds parten en hebben we moeten 
besluiten om maar beperkt diensten aan te bieden.

Elke zondag om 11.00 u de reguliere eucharistieviering en daarnaast 
om 15.00 u lof in de St Jozefkerk. Elke woensdag om 09.30 u de 
reguliere dienst in de St Jozefkapel.

Op 19 maart voegen we daar nog een vroege dienst aan toe en wel 
om 08.30 u. Wie de plechtige hoogmis zal doen op deze St Jozefdag 
wordt op dit moment nog onderzocht.

Groepen die op bedevaart willen komen zijn van harte welkom. Voor 
mogelijkheden neem contact op via het telefoonnummer van de kerk 
(altijd bereikbaar) of via de mail: 
rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu of rectoraat-smakt@rk.venray.nl 
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Huispaarskaarsen 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,-
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Hongerdoek

Vorig jaar publiceerden we in dit blad een artikel over ‘Hongerdoeken’ en lag het in de 
bedoelingen een tentoonstelling te organiseren rond deze doeken. Corona maakte e.e.a. 
onmogelijk. We nemen de draad dit jaar graag weer op…

Er bestaat een voor ons merkwaardig gebruik: in de Passietijd (de tweede en 
laatste week voor Pasen) worden de kruisen bedekt met paarse of rode doeken. 
Waarom? Het klinkt raar, maar soms moet je iets dat zo vanzelfsprekend aanwezig 
is aan het oog onttrekken om er juist des te meer aandacht voor te vragen.

Maar waarom dat juist in die Passietijd de lijdende Jezus aan het kruis afdekken? Omdat 
dit gebruik nog stamt uit de tijd dat niet de lijdende Christus maar de triomferende 
Christus afgebeeld werd. De oudste kruisen droegen nog geen Christus. Het kruis was 
vaak verguld en met edelstenen bezet. Het kruis als teken van lijden en dood is door 
Christus overwonnen en daarom straalt het kruis van de verrijzenis. Dat stralende kruis 
werd in de Passietijd met doeken bedekt. Later gaat men er de verrezen Christus op 
afbeelden: Jezus staat er als de Opgestane, met het kruis op de achtergrond. Ook toen 
lag het voor de hand Hem en het triomfkruis te bedekken in de Passietijd. In de late 
Middeleeuwen ontstaat meer en meer devotie voor de lijdende Christus. Sindsdien werd 
Hij als de lijdende uitgebeeld aan het kruis. Maar het oude gebruik van kruis-bedekken 
bleef gehandhaafd. Op Goede Vrijdag werd het kruis ontbloot en plechtig getoond. 

Hetzelfde gold voor de altaren (en soms ook de heiligenbeelden) in de kerk. Ook daarvan 
werd de stralende schoonheid als verwijzing naar Pasen in de Passietijd aan het oog 
onttrokken, om dan met Pasen als nieuw te stralen. Men dekte de altaren met grote 
doeken af. In latere tijden werden die doeken voorzien van afbeeldingen, vaak ontleend 
aan het Passieverhaal. En de laatste decennia gingen de doeken ook verwijzen naar de 
Vastenactie. In plaats van het stralende altaar zag men afbeeldingen die op de drieslag 
van de veertigdagentijd wezen (vasten, bidden, aalmoezen), maar ook een oproep wilden 
zijn om de Vastenactie serieus te nemen. Daarom dat de grote hongerdoeken vaak 
ontworpen en geschilderd werden en worden door mensen uit landen wereldwijd die we 
met onze Vastenactie willen ondersteunen.

In de Grote Kerk en de Paterskerk zullen enkele doeken tentoongesteld worden. Er zijn 
een paar bezinnende voordrachten rondom deze doeken en hun sprekende betekenissen 
georganiseerd:

- 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 bestemd voor de Vastenactie! 

Deken E. Smeets
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Adrianus VI of Hadrianus VI (1522-1523) was de eerste en enige paus uit de 
Nederlanden, die op 9 januari ll. precies 500 jaar geleden werd gekozen. Hij was de 
laatste niet-Italiaanse paus vóór Johannes Paulus II (1978-2005). 
Omdat Utrecht destijds deel uitmaakte van het Heilige Roomse Rijk wordt hij in 
Duitsland de zevende Duitse paus genoemd. 

Als leermeester van de latere keizer Karel V 
maakte hij in Spanje snel carrière als wereldlijk en 
kerkelijk bestuurder. Een sterk verdeeld conclaaf 
koos uiteindelijk Adrianus als opvolger van 
Renaissance-paus Leo X. De in Utrecht geboren 
paus had in Rome veel vijanden wegens zijn 
disciplinaire maatregelen tegen misbruiken van 
de hogere clerus. Vanwege zijn sobere leefstijl en 
strenge karakter was hij bijzonder impopulair bij 
de Romeinen.

Jeugd
Adriaan Floriszoon werd op 2 maart 1459 geboren in de Brandsteeg in Utrecht, hoofdstad 
van het door de bisschop van Utrecht geregeerde Sticht Utrecht, dat deel uitmaakte van het 
Heilig Roomse Rijk. Hij was de zoon van Floris Boeienszoon, een schrijnwerker. Zijn eerste 
studies deed hij bij de Broeders des Gemenen Levens in Zwolle of Deventer. In 1476 werd 
hij student aan de universiteit van Leuven. Daar promoveerde hij in de wijsbegeerte en de 
theologie, werd er tot priester gewijd en bekleedde er een leerstoel.

Leuven
Adriaan vestigde in Leuven zijn naam als eminent geleerde en bestuurder. Hij werd kanselier 
van de universiteit en was tweemaal rector (in 1493 en 1501). Onder zijn studenten bevond 
zich Erasmus van Rotterdam.

Spanje
Vanwege zijn hoge academische rang werd hij in 1507 samen met Willem van Croy 
benoemd tot opvoeder van de 7-jarige Habsburgse prins Karel van Luxemburg, de latere 
keizer Karel V, aan het hof van landvoogdes Margaretha in Mechelen. In 1515 vertrok 
Adriaan naar Spanje om er Karels rechten op de Spaanse troon veilig te stellen. Na de 
dood van koning Ferdinand II in 1516 regeerde Adriaan samen met kardinaal Ximénes de 
Cisneros over de Spaanse koninkrijken in naam van Karel, die op 13 maart in Brussel tot 
koning van Spanje (Carlos I) was uitgeroepen.

Stadhouder van Karel
Adriaan van Utrecht (Latijn: Adrianus de Trajecto) werd in augustus 1516 benoemd tot 
bisschop van Tortosa; de datum van zijn bisschopswijding is onbekend. 
Leo X verhief Adriaan op 1 juli 1517, op uitdrukkelijk verzoek van koning Karel, tot kardinaal. 
Op 4 maart 1518 werd de Utrechter aangesteld tot grootinquisiteur van Castilië en León. 

Paus Adrianus VI
de eerste en enige Nederlandse paus
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Op 23 oktober 1520 werd Karel in Aken tot Rooms koning gekroond, waarna hij zich ‘gekozen 
Roomse keizer’ noemde. Karel, die pas in 1530 tot keizer zou worden gekroond, benoemde 
kardinaal Adrianus van Utrecht tot zijn stadhouder in Spanje.

Paushuize
Adrianus had het verlangen zijn oude dag in zijn geboortestad te slijten. Vanuit Spanje gaf 
hij de opdracht tot de aankoop van het oude bisschoppelijke paleis in hartje Utrecht; het 
kwam op 25 april 1517 in zijn bezit. Hij liet het verbouwen en inrichten als zijn toekomstige 
residentie. Adrianus zou echter meer naar Utrecht terugkeren. Hoewel hij er nooit heeft 
gewoond, en al helemaal niet als paus, werd het gebouw veel later ‘Paushuize’ genoemd. 

Reis naar Rome
Na de plotselinge dood van paus Leo X kwamen de kardinalen op 27 december in de 
Sixtijnse Kapel voor het conclaaf bijeen. Er was veel onenigheid tussen de conclavisten. 
Uiteindelijk kozen zij op 9 januari 1522 een kardinaal die niet aan het conclaaf deelnam. Zij 
wezen Adrianus van Utrecht als nieuwe bisschop van Rome aan, omdat hij de reputatie had 
een goed bestuurder te zijn en als een heilige te leven. Na het vernemen van zijn verkiezing 
kon Adrianus het aanvankelijk niet geloven. Toen hij officiële stukken onder ogen kreeg die zijn 
verkiezing bevestigden, vertrok hij uit Spanje. Pas in augustus kwam hij na een vermoeiende 
reis in Rome aan. Daar werd hij op 31 augustus tot pontifex maximus gekroond.
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Hervormingen aan pauselijk hof
Adrianus, die zijn doopnaam als pausennaam had gekozen, wilde snel korte metten maken 
met allerlei misstanden aan het pauselijk hof. Zo vaardigde hij decreten uit tegen simonie en 
nepotisme. Ook tuchtigde hij de Romeinse clerus, die zich onder Leo X veelvuldig hadden 
overgegeven aan een losbandige levensstijl. Verder weigerde in het voetspoor te treden 
van de Renaissancepausen voor hem, die als mecenas de kunsten bevorderden. Met deze 
maatregelen verwierf hij zich veel vijanden in de Curie. Bovendien was de strenge Utrechter 
bijzonder impopulair bij de Romeinen, die hem maar een barbaar en een gierigaard vonden. 
Als gevolg daarvan werd hij veelvuldig tegengewerkt en bespot.

Kardinaal Van Enckenvoirt
Adrianus VI creëerde slechts één kardinaal. Tijdens het consistorie van 1523 verhief hij zijn 
landgenoot Willem van Enckenvoirt (geboren in Mierlo) tot het kardinalaat. 

Bedreigingen
Tijdens zijn pontificaat werd de Katholieke 
Kerk van verschillende kanten bedreigd. Zo 
raakte zij verscheurd door het oprukkende 
protestantisme in Duitsland en andere landen. 
Bovendien dreigde de Franse koning Frans 
I Rome met een schisma. De katholieke 
wereld werd ook nog eens aangevallen door 
de Turken. Tevergeefs probeerde Adrianus 
met andere christelijke vorsten een alliantie 
te stichten tegen de Ottomaanse legers. 
Ondertussen lag ook de pest voortdurend op 
de loer.

Overlijden
Het pontificaat van Adrianus VI zou maar 
twaalf maanden en twee weken duren. 
Gekweld door de roddel en achterklap jegens 
zijn persoon werd hij steeds ziekelijker. Hij 
stierf op 14 september 1523. De kardinaal 
die hem in het conclaaf had voorgedragen, 
Giulio de Medici, volgde hem op.

Bron: http://kro-ncrv/katholiek/encyclopedie/a/adrianus-vi



29

Paushuize in Utrecht nu

Keizer Karel V
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Kerkbesturen vormen federaties
per 1-1-2022

Het was de wens van het bisdom dat parochies beter voorbereid zouden zijn op 
de toekomst en daarom krachten zouden bundelen. Er komt op het bureau van het 
kerkbestuur heel veel terecht dat specifieke kennis vereist, die natuurlijk niet overal 
en altijd aanwezig kan zijn. Daarnaast stelt de kerk van de komende jaren heel 
wat vragen wat het toekomstperspectief betreft. Niets om over te somberen, maar 
wel om in een brede(re) context goed naar te kijken. Samen staan we sterk, daar 
zijn we vast van overtuigd! Terwijl we tegelijkertijd kunnen blijven waken over de 
eigenheid van de afzonderlijke parochies.

Om die reden heeft het dekenaat Venray in 2021 heel wat stappen gezet om op de 
toekomst voorbereid te zijn. In samenspraak met het bisdom is geconcludeerd dat de meest 
voor de hand liggende indeling volgende zou zijn:

- Parochies deken E. Smeets: twee federaties:
 - Grote Kerk, Paterskerk, Smakt
 - Leunen, Veulen, Heide, Vredepeel, Ysselsteyn, Merselo

- Parochies pastoor H. Van Horne: één federatie:
 - Blitterswijck, Oirlo, Wanssum, Castenray

- Parochies pastoor B. Clemens: één federatie:
 - Well, Wellerlooi, Oostrum, Geijsteren

- Parochies pastoor Th. Miedema: één federatie:
 - Ven-Zelderheide, Ottersum, Mook, Middelaar, Molenhoek, Milsbeek

- Parochies pastoor G. Kessels: één federatie:
 - Gennep, Heijen

- Parochies pastoor R. Blom: één federatie:
 - Bergen, Siebengewald, Afferden.

Ter verduidelijking: alle afzonderlijke parochies blijven vooralsnog zelfstandig bestaan, maar 
delen priesters en bestuur, terwijl aangestuurd wordt op – waar mogelijk en wenselijk - een 
gezamenlijke exploitatie en idem financiële rapportage. 

Van de beoogde federaties was tot 2021 enkel ‘VOMMMM’ (parochies pastoor Miedema) 
gerealiseerd. Per 1-1-2022 zijn ook de andere federaties een feit, m.u.v. de parochies van 
pastoor Van Horne, alwaar nu opnieuw gewerkt wordt aan een samenwerkingsverband in 
federatievorm.

E.e.a. betekent een wijziging in de bestuurssamenstellingen. 
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Grote Kerk, Paterskerk, Smakt
Grote Kerk en Paterskerk vormden reeds één bestuur, Smakt wordt daaraan toegevoegd. 

Vicevoorzitter   Dhr. Dr. A.J.G. (Tonnie) Engels, Hansenberg
Secretaris   Dhr. M.G.M. (Michel) Creemers, Mgr. Nolensstraat

Penningmeester  Dhr. M.T.J. (Maris) Heijnen, Maasheseweg

Leden:
Dhr. J.H.P.M. (Jan) van Goch, Stationsweg (gebouwen Grote Kerk)
Mevr. C.F.P. (Catherine) Mijnster-van den Broek, Oostsingel (diaconie)
Mevr. M.J.T. (Maria) Welschen-Burgman, Oomenlaan (vrijwilligersbeleid)
Dhr. B.M.A. (Bernhard) van den Oever, Veldweg Westerbeek (gebouwen Paterskerk)
Dhr. L.G.M. (Leo) Van Dijck, St. Jozeflaan (gebouwen Smakt)

Dhr. Twan Peeters, Kroonkruid, is thans aspirant-lid en zal per 1-1-2023 benoemd worden.

Leunen, Veulen, Heide, Vredepeel, Ysselsteyn, Merselo
Leunen, Veulen, Heide vormden reeds één bestuur. Samen met de andere drie parochies is 
het nu een federatie van zes parochies. Het nieuwe bestuur bestaat uit deels zittende leden 
en een tweetal nieuwelingen.

Vicevoorzitter   Dhr. A.G.M. (Toon) Loonen, Volen
Secretaris   Dhr. A.J.M. (Toon) van Hoof, Twistweg
Penningmeester  Dhr. W.M. (Wouter) den Teuling, Albionstraat

Leden:
Dhr. C. (Cees) de Vocht, Lorbaan
Dhr. H.P.A.M. (Bart) Peeters, Beekweg
Dhr. W.H.J. (Wim) Claessens, Gezellenbaan
Dhr. N.J.P. (Nico) van den Oever, Twistweg

E.e.a. betekent ook dat er van een groot aantal oud-kerkmeesters afscheid is genomen. 
Waarbij zij allen gevraagd zijn als lokale werkgroep (gilde) de lopende parochiezaken te blijven 
behartigen. Het nieuwe bestuur moet op het moment van schrijven nog beëdigd worden door 
de deken. Corona heeft ervoor gezorgd dat de geplande datum in januari geen doorgang kon 
vinden.

We hebben er alle vertrouwen in met deze besturen als parochies goed vooruit te kunnen!

Deken E. Smeets
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Agenda parochies

Zondag 27 februari   Landelijke TV Mis carnavalszondag  10.00 uur  Grote Kerk
Woensdag 2 maart  Aswoensdag 
Maandag 7 maart  Vergadering kerkbestuur
Dinsdag 8 maart   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
Vrijdag 11 maart  Toediening H. Vormsel 
    Ysselsteyn/Merselo
Zaterdag 12 maart   Liturgische Vorming     13.00 uur  Paterskerk
Dinsdag 15 maart   Oudercatechese     20.00 uur Paterskerk
Woensdag 16 maart  Doopavond     20.30 uur Paterskerk
Donderdag 17 maart  Inspiratieavond Hongerdoeken 
    Vastenactie     20.00 uur  Paterskerk
Vrijdag 18 maart  Toediening H. Vormsel Ysselsteyn
Zondag 20 maart   Toediening H. Vormsel
Woensdag 23 maart  Kindercatechese op woensdagmiddag    Grote Kerk
Zondag 27 maart   Met je gezin naar de kerk    09.30 uur  Grote Kerk
Maandag 28 maart  Inspiratieavond Hongerdoeken 
    Vastenactie     20.00 uur  Grote Kerk
Dinsdag 29 maart   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
Zondag 3 april  Meditatie psalmen & gregoriaans  17.00 uur Smakt
Dinsdag 5 april  Inspiratieavond Hongerdoeken 
    Vastenactie     20.00 uur  Paterskerk
Zaterdag 9 april   Liturgische Vorming     13.00 uur  Paterskerk
Zondag 10 april  Palmzondag
Zondag 10 april   Tweede ik-ken-mijn-kerk zondag   11.00 uur  Paterskerk
Maandag 11 april  Inspiratieavond Hongerdoeken 
    Vastenactie     20.00 uur Grote Kerk
Woensdag 13 april   Kindercatechese op woensdagmiddag    Grote Kerk
Woensdag 13 april  Chrismamis te Roermond
Donderdag 14 april  Witte Donderdag
Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag
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Zaterdag 16 april  Paaswake
Zondag 17 april  Pasen
Dinsdag 19 april   Academie Rolduc (zie onze site)  19.30 uur  Sevenum
Zondag 24 april   Met je gezin naar de kerk    09.30 uur  Grote Kerk
Maandag 25 april  Vergadering kerkbestuur
Dinsdag 26 april   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
Zaterdag 30 april  Bedevaart Venray-Oostrum   19.15 uur Oostrum
Dinsdag 3 mei   Oudercatechese     20.00 uur Paterskerk
Woensdag 4 mei  Dodenherderking      Grote Kerk
Dinsdag 10 mei   Doopavond      20.30 uur  Paterskerk
Dinsdag 17 mei   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
Woensdag 18 mei   Kindercatechese op woensdagmiddag    Grote Kerk
Zondag 22 mei  EH Communie     11.30 uur Grote Kerk
Donderdag 26 mei  Hemelvaartsdag
Zondag 29 mei   Met je gezin naar de kerk    09.30 uur  Grote Kerk
Dinsdag 31 mei   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
Zondag 5 juni   Pinksteren
Zondag 5 juni   Derde ik-ken-mijn-kerk zondag   11.00 uur  Paterskerk
Maandag 6 juni   Eerste Heilige Communie    11.00 uur  Paterskerk
Zaterdag 11 juni  Priesterwijding te Roermond
Maandag 13 juni  Vergadering kerkbestuur
Woensdag 15 juni   Kindercatechese op woensdagmiddag    Grote Kerk
Vrijdag 17 juni  Orgelconcert      19.30 uur Grote Kerk
Zondag 19 juni   Vierde ik-ken-mijn-kerk zondag 
    Sacramentszondag
Dinsdag 21 juni   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
Dinsdag 28 juni   Doopavond      20.30 uur  Paterskerk
Zondag 26 juni   Met je gezin naar de kerk    09.30 uur  Grote Kerk
Dinsdag 5 juli   Bijbel van kaft tot kaft    20.00 uur  Paterskerk
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2021 (Afgerond per € 500)

Opbrengst kerkbijdrage 66.000        31.500        97.500        
Overige bijdragen parochianen 62.500        21.000        83.500        
Opbrengsten materiële vaste activa 28.500        27.500        56.000        
Opbrengsten verkopen -             -             -             
Opbrengsten deposito's en 
spaarrekeningen

13.500        12.000        26.000        

Functionele inkomsten 4.000         -             4.000         
Baten 174.500      92.000        267.000      

Kosten erediensten 29.000        11.000        40.500        
Kosten pastoraal 7.000         3.500         10.500        
Kosten verpachte/verhuurde activa 4.000         6.000         9.500         
Inkopen verkopen -             -             -             
Personeelskosten 38.500        20.000        58.500        
Kosten kerk/pastorie/inventaris 45.500        19.000        64.500        
Bestuurskosten 1.500         500            2.000         
Algemene kosten 4.500         2.500         7.000         
Afschrijvingskosten materiële vaste activa 26.000        10.000        36.000        
Afgedragen collecten voor derden -             -             -             
Financieringskosten 4.500         9.000         13.500        
Kosten 160.500      81.500        242.000      

Resultaat voor diocesane nota's 14.000        10.500        25.000        
Diocesane nota’s -26.500       -13.500       -40.000       

Resultaat voor bijzondere baten en lasten -12.500       -3.000        -15.000       

Bijzondere baten 13.500        7.500         20.500        
Bijzondere lasten -3.500        -             -3.500        
Som der bijzondere baten en lasten 10.000        7.500         17.000        

Netto-resultaat -2.500        4.500         2.000         

Grote Kerk Paterskerk Totaal

Resultaten Grote Kerk & Paterskerk 2021
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Beste medeparochianen,

Alle parochianen die onze beide kerkgemeenschappen steunen, hetzij door kerkbijdragen of 
hetzij door zich in te zetten als vrijwilliger, willen wij oprecht dank zeggen en voor het nieuwe 
jaar willen wij u graag alle goeds en voorspoed toewensen. Sinds maart 2020 hebben de 
parochies als gevolg van de Corona pandemie moeten improviseren en bepalen hoe daarmee 
het beste mee om kunnen gaan in beide kerkgemeenschappen. In zowel 2020 en 2021 waren 
beide kerken zelfs een tijdje gesloten als gevolg van opgelegde maatregelen. Christelijke 
feestdagen met Pasen, Pinksteren, de H. Communie, het H. Vormsel en Kerstmis konden 
helaas niet altijd gevierd worden zoals te doen gebruikelijk en voorts kon ook de jaarlijkse 
bijeenkomst op nieuwjaarsdag niet doorgaan. 

Gedurende het jaar 2021 is ijverig gewerkt aan een verdere federatievorming van zowel de 
RK-parochies in Venray Centrum alsook van de RK-parochies in de kerkdorpen van Venray. 
Het kerkbestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat met ingang van 01-01-2022 onder 
verantwoordelijkheid van het huidige kerkbestuur ook het rectoraat St. Jozef in Smakt 
onderdeel uitmaakt van de parochiefederatie RK Venray. Bovendien heeft per dezelfde datum 
onder verantwoordelijkheid van een ander nieuw kerkbestuur een federatievorming van de 
RK-parochies van Leunen, Veulen, Heide, Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel onder de naam 
Federatie St. Oda gestalte gekregen. Namens de parochiefederatie RK Venray is medio 2021 
een nieuwe website live gegaan onder de naam www.rkvenray.nl. Voor actuele informatie over 
de RK-parochies in Venray en het dekenaat bevelen we deze website U van harte aan.

Vanuit een inmiddels prachtig gerenoveerde Grote Kerk en Kerktoren mogen we onze 
zegeningen tellen voor de trouwe inzet van Omroep Venray voor haar wekelijkse uitzendingen 
van de Heilige Mis op zondagochtend. Hiervoor namens het kerkbestuur en de vele trouwe 
kijkers een welgemeend dankjewel. Het kerkbestuur heeft besloten om deze wekelijkse 
uitzendingen in het nieuwe jaar zoveel mogelijk in eigen beheer een permanent karakter te 
geven, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat zowel de video- als audioinstallatie dringend 
aan vernieuwing toe is. Door de zeer prettige samenwerking met Omroep Venray durven we 
als kerkbestuur deze stap te zetten, temeer daar Omroep Venray hierbij belangenloos haar 
hulp heeft aangeboden.

Resultaten
Na forse verliezen in 2018 en 2019 en kleinere verliezen in 2020 voor de Grote Kerk en 
Paterskerk resulteert over 2021 voor de Grote Kerk nog steeds een verlies zij het een klein 
verlies en voor de Paterskerk zelfs een klein postief resultaat, dat te samen resulteert in een 
zeer bescheiden positief resultaat voor beide parochies in totaal. Ook gedurende 2021 is het 
Coronavirus van invloed geweest op de resultaten in beide parochies, echter het resultaat 
over het voorbije jaar kende ook enkele eenmalige meevallers, waaronder een vrijval pensioen-
voorziening. Over 2021 resteert een voorlopig klein positief resultaat van in totaal € 2.000,-, 
waarbij we voor dat jaar mogen concluderen dat het streven van het kerkbestuur om de 
exploitatie sluitend te krijgen zo goed als gerealiseerd is. Komend jaar het kerkbestuur de 
exploitatie van beide parochies afzonderlijk alsook van het rectoraat wederom positief af te 
kunnen sluiten. Voor dit streven blijven de bijdragen van parochianen en kerkgangers zeer 
wezenlijk om het huishoudboekje en het vermogen op peil te houden.
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De cijfers in het bovenstaande overzicht laten de exploitatieresultaten zien van onze beide 
parochies van het voorbije jaar. De cijfers over 2021 betreffen voorlopige (afgeronde) cijfers. 
Het jaar 2020 sluiten we definitief af met een gezamenlijk negatief resultaat van € – 25.244. 
Ook het jaar 2022 wordt door het kerkbestuur als een uitdagend jaar beschouwd, daar de 
kosten voor het onderhoud van de kerk en overige gebouwen een grote last blijven, terwijl 
de gestaag dalende inkomsten uit de kerkbijdragen, collecten, stipendia e.d. de belangrijkste 
aandachtspunten blijven om een sluitende begroting te bewerkstelligen. 

Inkomsten
Door de Corona pandemie waren de overige bijdragen parochianen in 2020 met meer dan 
40% afgenomen ten opzichte van het jaar 2019, echter in het jaar 2021 is deze daling ten 
opzichte van 2019 gelukkig gehalveerd. Doordat beide kerken in het voorbije jaar minder 
lang leeg bleven en er ook weer meer kerkgangers aan de diverse H. Missen deelnamen 
zijn de totale inkomsten hoger dan in 2020, maar nog steeds aanmerkelijk lager dan de 
totale inkomsten in 2019. Door met name overlijdens neemt het aantal deelnemers aan 
de kerkbijdragen gestaag af. De kerkbijdragen en de overige bijdragen parochianen vormen 
echter nog steeds de voornaamste bron van inkomsten voor onze parochies en ook voor de 
financiële stabiliteit. Ook de inkomsten uit vermogen en bezittingen laten een licht stijgende 
lijn zien. Het vermogen heeft in het voorbije jaar een duidelijk waarneembare stijging laten 
zien. Vanuit het vermogen worden eventuele tekorten in de exploitatie aangevuld. Beide 
parochies hebben een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor 
de parochies over o.a. schenkingen geen belastingafdracht verschuldigd zijn. Het kerkbestuur 
biedt u graag de mogelijkheid uw kerkbijdragen fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Tevens zijn er 
nog andere mogelijkheden om fiscaal vriendelijk bij te dragen aan kerkgemeenschappen. Voor 
nadere informatie hierover verwijs ik u graag naar onze nieuwe website, maar u kunt natuurlijk 
ook contact opnemen met haar penningmeester.

Kosten
Ten opzichte van 2019 waren de kosten in 2020 aanmerkelijk gedaald door minder uitgaven 
als gevolg van de Corona pandemie. In het jaar 2021 vertonen de kosten in onze parochies 
een licht stijgende trend door de ruimere openstellingen van beide kerken. De toename 
van de kosten in 2021 waren opmerkelijk minder dan de toename van de inkomsten, maar 
het resultaat is vooral positief beinvloed door eenmalige baten. De meeste kosten laten 
een enigzings dalende trend zien, echter de kosten van erediensten (koren en kaarsen) zijn 
aanmerkelijk gestegen door de ruimere openstellingen en ook de afschrijvingskosten zijn fors 
toegenomen door de investeringen die samenhangen met het grote renovatieproject van de 
Grote Kerk en de Kerktoren. Veel onderhoud aan de Paterskerk en Grote Kerk is op korte 
termijn niet te verwachten, maar in de Grote Kerk zijn nog wel forse uitgaven te verwachten 
voor de video- als audioinstallatie die dringend vernieuwd moet worden om de permanente 
uitzendingen via Omroep Venray te kunnen realiseren.

Beide kerkgebouwen zijn kernmerkende oriëntatiepunten in het centrum van Venray, die 
mede instand worden gehouden door de belangenloze inzet van vele vrijwilligers, waarvoor 
onze dank. Door de Corona pandemie heeft een officiële en feestelijke opening van de 
gerenoveerde Grote Kerk helaas nog geen doorgang kunnen vinden. Maar wat in het vat zit 
verzuurt niet en te zijner tijd zullen we als Kerkbestuur u hierover nader informeren.
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Financiële steun van de parochianen blijft noodzakelijk
Namens het priesterteam, de deken, pastoor Rijs en Pastoor Geudens alsmede ook het 
kerkbestuur wil we u oprecht hartelijk danken voor uw inzet en/of financiële bijdrage in het 
voorbije jaar. Mede door uw bijdragen en uw inzet als vrijwilliger werken we aan het behoud 
van onze mooie kerken en kapellen en aan de verdere verdieping en revitalisering van onze 
kerkgemeenschappen. Vriendelijk doen we daarom aan u de oproep om onze beide parochies 
en het rectoraat ook in de toekomst te blijven steunen. Met uw steun houden wij onze kerken 
en kapellen en vitale kerkgemeenschappen in stand!

Maris Heijnen,
Penningmeester Grote Kerk en Paterskerk
Venray, januari 2022

ANBI & KvK
Grote Kerk
• ANBI publicatie Parochie St. Petrus’ Banden
• KvK Parochie St. Petrus’ Banden 74923331

Paterskerk
• ANBI publicatie Parochie OLV van Zeven Smarten
• KvK Parochie OLV van Zeven Smarten 74923579

Rectoraat St. Jozef
• ANBI publicatie Parochie Parochie H. Jozef
• KvK Rectoraat H. Jozef 74923889
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Ik geef de pen door aan...

...Frank Schaeffers!
Als kleine jongen mocht ik met 
mijn vader, Huub Schaeffers, 
mee op dakeninspectie. Ik 
kwam dan niet altijd op het 
dak want dat was vaak iets te 
gevaarlijk maar het was overal 
interessant. Kerken en kloosters 
waren dan wel het leukst om 
te zien. We kwamen dan op 
zolders en gewelven waar nooit 
publiek kwam.

Mijn vader deed het 
dakenonderhoud bij de St. Petrus’ 
Bandenkerk en vandaar dat ik 
regelmatig mee mocht om te kijken. De toren had natuurlijk de voorkeur want het uitzicht was 
spectaculair.
Wij, 5 generaties Schaeffers, hebben regelmatig onderhoud en restauraties uitgevoerd aan de 
kerk.
Langzaam leerde ik de kerk kennen van binnen en van buiten. Bij de erediensten was er wel 
een moment om rond te kijken. Opvallend was dat er steeds iets nieuws te zien was. Zelfs nu 
vallen er dingen in het oog die nog niet eerder zijn opgevallen. 

Bij de restauratiewerkzaamheden vonden we nog een zaag die in goede conditie was. Hij is 
vast en zeker gebruikt tijdens de bouw van de toren.
Ik nodig de lezer uit om de glas en lood ramen in de zijbeuken eens goed te bekijken. Ieder 
raam is bovenaan in de maaswerken anders. Het glas in lood heeft dan ook nagenoeg steeds 
een andere vorm. Loop eens een rondje rond de kerk en vergelijk de noord- en zuidgevel 
eens met elkaar. Ze zijn compleet anders. Ik heb daar mensen tijdens een rondleiding op 
gewezen. “Dat heb ik nog nooit gezien” was meestal de reactie. 

Het gebouw en de bijzondere plechtigheden zijn mij altijd blijven fascineren. Daardoor was 
het een logische stap om toe te treden tot het kerkbestuur. Erg plezierig was het om met de 
dekens en de vele vrijwilligers het gebouw en de kunstobjecten in stand te mogen houden. 
Ook mede door financiële ondersteuningen kunnen we het gebouw en de kunstobjecten in 
een goede conditie doorgeven aan de generaties na ons. 

De restauratie van het kerkgebouw, het toegankelijk maken van de torentrans en carilloncabine 
voor het publiek waren de laatste grote projecten. 
Het is een groot en oud gebouw met vele mooie oude beelden en kunstschatten waar altijd 
mensen betrokken zijn om dit zo goed als mogelijk in stand te houden. Ik ben blij om hier 
vrijwilliger te zijn.

Frank Schaeffers

Ik geef de pen door aan Marian Goumans!

Frank en Willem Schaeffers tijdens de restauratie.
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Adres: Leunseweg 5, 5802 CE Venray. 
Email: samenkerkvenray@gmail.com

Website: www.rkvenray.nl

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

Dopelingen 
13-02-22 Marlijn van de Mortel
16-01-22 Ilyano Poels
09-01-22 Jolijn Litjens

Overleden  
08-02-22 Pierre Verbeek  88 jaar
06-02-22 Gerrie Beerkens-
  van Kempen  80 jaar
02-01-22 Greet Peeters
  Denissen  100 jaar
17-12-21 Gerrit 
  Hoppenbrouwers 82 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

Vrijdag 
Uur van Barmhartigheid: 15.00 uur

Dopelingen 
23-01-22 Levi Berkers

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! 



Laat je glimlach de wereld veranderen 
maar laat de wereld niet je glimlach veranderen

Foto: Marloes de Bree


