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Goede  Week & Pasen 2022 

 

 

9 & 10 april Palmzondag  

Als op zondag - in alle H. Missen  
palmwijding en passieverhaal 
 

13 april  Chrismamis te Roermond 19.00 u  
 

14 april Witte Donderdag 19.15 uur Grote Kerk 

H. Mis met voetwassing en gevolgd door stil gebed bij het 
Allerheiligste tot 24.00 uur NB Biechtgelegenheid gedurende de 
hele aanbidding: u hoeft de aanwezige priester maar op de 
schouder te tikken! 
 

Jezus viert met zijn vrienden het  
Laatste Avondmaal. We vieren de  
instelling van de eucharistie en het  
priesterschap. Deze avondviering  
vindt plaats in de Grote Kerk om  
19.15 uur. Aansluitend wordt  
het H. Sacrament weggedragen.  
Na het afruimen en ontkleden van altaar en priesterkoor, zal aan 
het zijaltaar het evangelieverhaal worden gelezen van Jezus in zijn 
doodsangst in de Hof van Olijven. Aansluitend is er gelegenheid tot 
stil gebed tot middernacht. 
 

15 april Goede Vrijdag  

12.00 uur Kruisweg Paterskerk 
15.00 uur Kruisweg Grote Kerk 
19.15 uur Plechtige Herdenking  
lijden & sterven van de Heer in de Paterskerk 
 

’s Avonds om 19.15 u vieren we in de Paterskerk de Plechtige 
Herdenking van het sterven van de Heer: de o zo sobere maar 
daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met 
passieverhaal, kruistoning, voorbede en de Heilige Communie. Het 
Kamerkoor Venray zingt. 

 

16 april Stille Zaterdag  
19.15 uur Paaswake  
in de Grote Kerk 
ook communicanten en 
vormelingen zijn speciaal 
uitgenodigd 
 

17 & 18 april Paaszondag 
& Paasmaandag Allebei als zondag! 

 

BOETEVIERING dinsdag 12 april om 19.15 uur Paterskerk.  

 

De diensten vanuit de Grote Kerk op  
Witte Donderdag, Paaszaterdag en 1ste Paasdag  

zijn via Omroep Venray ook thuis te volgen. 

 

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.… 
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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. 
 

Vastenactie voor drie landrechtprojecten 
Maar liefst 370 miljoen mensen behoren tot een inheems volk. Ze 
bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en wonen al generaties 
lang  op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak 
met voeten getreden als het gebied waar ze wonen opgeëist wordt door 
grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken 
van de landrechten. Tijdens de 40-dagen tijd zetten Parochies in Venray en 
haar kerkdorpen zich in om bewustwording te creëren, geld in te zamelen 
en te benadrukken dat het hebben van een thuis voor een mens een groot 
goed is. Drie Maya gemeenschappen in Guatamala krijgen steun in hun 
strijd tegen een overheid die hun beperkt in de toegang tot water en hun 
bedreigt met landonteigeningen. Kleine boeren in het Noordoosten van 
Brazilië, waar ondervoeding door diverse oorzaken op de loer ligt, krijgen 
ondersteuning met kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, 
zaaigoed én training en begeleiding. 250 gezinnen in Libanese 
tentenkampen die geen eigen plek om te wonen hebben in hun nieuwe 
land, krijgen hulp bij het opbouwen  van een beter, menswaardig bestaan.                                              
Er zijn zoveel redenen om onze, toch op naastenliefde gevormde 
samenleving kritisch te blijven bevragen. Vastenactie wil een ieder elk jaar 
opnieuw inspireren om aandacht te houden voor en steun te geven aan 
onrechtvaardigheid in onze wereld. Achter in de kerk vindt u tot en met 
Beloken Pasen de vastenactiezakjes en de ton. Rechtstreeks een gift 
overmaken kan via banknummer NL21INGB0003000046 t.n.v. 
Missiebureau Roermond onder vermelding van Vastenactie. 
 

 
 
In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het westen van Guatemala, geldt een officieel 
verbod op de bouw van waterkrachtcentrales. Toch blijft het grote energiebedrijf 
PDHSA zijn gang gaan in de Ixquisis-rivier. Hierdoor raken Maya-gemeenschappen in 
de problemen, omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier. Hun toegang tot water 
wordt beperkt en er verdwijnt kostbare landbouwgrond. Komen ze in opstand, dan 
volgen er juridische stappen. Zo hangt een aantal Maya leiders op dit moment een 
gevangenisstraf boven het hoofd. Door angst te zaaien, ontmoedigt het 
energiebedrijf mensen om zich tegen de bouw te verzetten. 

 

Bezinningsmomenten bij de Hongerdoek 
In het laatste nummer van Samen Kerk vindt u een artikel over 
‘Hongerdoeken’. Er is nog één bezinningsmoment bij de nieuwe 
hongerdoek 2022: 11 april 20 uur Grote Kerk Vrije gaven rond deze 
voordracht zijn voor de Vastenactie!  
 

 

 
Lezing Academie Rolduc in de categorie 'Geloven' 

met als onderwerp: Exegetische inleiding over 

Gen. 6, 1-4. Parochiehuis Sevenum. Markt 1, 

Sevenum op dinsdag 19 april 2022, 19:30 uur 
 

Genesis 6, 1-4 is één van de moeilijkste te interpreteren passages 
uit de Bijbel. Kerkvaders, bisschoppen, theologen, exegeten, 
dominees, joodse schriftgeleerden en de rabbijnen wisten zich geen 
raad met deze dubbelzinnige en sinistere Bijbeltekst. Desondanks 
vonden de Talmoedgeleerden deze Bijbelpassage belangrijker dan 
het verhaal over de (oer-) zonde van Adam en Eva. Voor joodse 
schriftgeleerden was dit het werkelijke verhaal van de ‘Zondeval’, 
want het zou verhalen hoe het ‘kwaad’ in de wereld kwam door 
rebellerende engelen, die gemeenschap hadden met de dochters 
der mensen. De ‘zonen Gods’ zijn dan de gevallen engelen en nog 
steeds verdedigen sommige joodse exegeten deze visie. De 
kerkvaders en middeleeuwse theologen waren ervan overtuigd dat 
de ‘Zonen van God’ nakomelingen waren van Seth, terwijl de 
dochters der mensen voortkwamen uit de lijn van Kaïn. Erich von 
Däniken beweerde zelfs dat de Zonen van God buitenaardse 
wezens waren. Echter, moderne exegeten hebben een andere 
theorie geopperd. 
 

Inleider: Drs. R. Gruijters, pastoraal-werker, is werkzaam geweest 
als (gast-)docent Inleiding Oude Testament en Inleiding Nieuwe 
Testament aan respectievelijk de Kairos in Roermond en het 
Grootseminarie Rolduc. In 2006 is hij aan de Radboud Universiteit 
te Nijmegen afgestudeerd in de exegese van het Nieuwe Testament 
en Judaica. Gruijters studeert nu, na in 2017 een tweede master 
aan de Tilburg School of Catholic Theology te hebben behaald, aan 
de Katholieke Universiteit Leuven met de intentie om te gaan 
doctoreren. Aanmelden kan hier. 

 

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: 10 mei en 28 juni 

 
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. 

 

Lourdes  
2022   

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

https://www.missiebureau.nl/vastenactie
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
mailto:academie@rolduc.nl
https://www.rkvenray.nl/het-uur-van-de-goddelijke-barmhartigheid/
https://www.rkvenray.nl/doopsel/
https://www.omroepvenray.nl/
https://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/reisbrochure-2022-uit


Agenda parochies 
 

Kindercatechese op woensdagmiddag: 
18 mei, 15 juni 
EH Communiecatechese: elke week t/m 19 mei  
 

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 
Zondag 24 april Installatie kerkmeesters dekenaat 09.30 uur Grote Kerk 
Zondag 24 april Uitreiking boek mgr. Poels 12.00 uur Grote Kerk 
Zondag 24 april Internationaal Verbroederingstreffen Venray 
Maandag 25 april Vergadering kerkbestuur 
Dinsdag 26 april Bijbel van kaft tot kaft 20 u Paterskerk 
Woensdag 27 april Koningsdag – Heringebruikname Carillon 13 uur 
Zaterdag 30 april Bedevaart Venray-Oostrum 19.15 uur Oostrum 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking 
Zondag 8 mei Roepingenzondag 
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 
Vrijdag 24 juni Hoogfeest H. Hart – Mis Schutterij Grote Kerk 
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 

 
 

 

 
Vasten met Franciscus 
 

Het kan de gemiddelde spiritueel geïnteresseerde niet zijn ontgaan: de 
vastentijd is weer begonnen. Vasten is een eeuwenoude traditie in de 
katholieke kerk die weer helemaal hot is. Zelfs seculieren en protestanten 
gaan nu een askruisje halen (en zetten de foto op Facebook en Instagram 
natuurlijk). Ook in de gezondheidshoek is vasten een populair middel. Goed 
voor lichaam en geest, zogezegd. 
 

De traditie is wel wat gemoderniseerd. Vasten is tegenwoordig niet meer 
zomaar ’niet eten’. Het is een keuzemenu geworden: een maandje geen 
Facebook, geen alcohol of geen Netflix; doe eens vrijwilligerswerk of geef 
eens aan een goed doel. Kies maar wat bij je past, maak het jezelf niet te 
moeilijk. Dat is op zich niet slecht – sterker nog, het is een heel goed idee 
om eens bewust wat keuzes te maken. Maar vasten om eens even te laten 
zien hoe vroom en geestelijk je bent, daar had Jezus al een hekel aan. 
Paus Franciscus kwam deze week met een ander lijstje. Een lijstje dat net 
even wat dieper gaat en dat misschien wel net wat meer de kern raakt. 
Vast en zeker… 
 

Onthoud je van kwetsende woorden en spreek vriendelijke woorden 
Onthoud je van somberheid en wees vol van dankbaarheid 
Onthoud je van pessisme en wees vol van hoop 

 
 
Onthoud je van zorgen en heb vertrouwen in God 
Onthoud je van klagen en richt je op eenvoud 
Onthoud je van drukte en bid 
Onthoud je van bitterheid en vul je hart met blijdschap 
Onthoud je van zelfzuchtigheid en wees meelevend met anderen 
Onthoud je van wrok en verzoen je 
Onthoud je van woorden en wees stil zodat je kunt luisteren 

 

Rust & onrust 
 
Als je stil gaat zitten, ontdek je hoe onrustig het is in jezelf. Stilte 
confronteert je met alles wat in je leeft aan zorgen, emoties, drukte. Er is 
geen ontkomen aan. Maar als je volhoudt, word je onder alle onrust 
langzaam iets anders gewaar. 
 
Ik vierde mijn veertigste verjaardag en ik dacht: met een beetje geluk leef 
ik nog eens veertig jaar. Wil ik zo doorleven of wil ik iets veranderen? Wat 
opkwam, was een verlangen naar stilte. Dus toen ik de volgende dag de 
kinderen naar school had gebracht, zette ik niet de computer aan, maar 
ging zitten. Gewoon, op een stoel. Mond dicht, ogen dicht, twintig minuten 
volhouden. Dat viel niet mee. De kinderliedjes, geldzorgen, boodschappen 
en een enorm verlangen naar koffie buitelden over elkaar heen. Wilde ik 
dit écht? Dit allemaal uithouden? 
 
ONTREGELD Ik begrijp wel waarom ik tot die tijd in een boogje om de stilte 
heen had gelopen. Ik was er bang voor. Als je gaat zitten ontdek je hoe 
onrustig het is in jezelf. De stilte ontregelde mij. Of nee: ik ontdekte in de 
stilte hoe ontregeld ik eigenlijk ben. Confronterend! En je kunt niet 
vluchten in afleiding, in poetsen, roken, eten, winkelen; in je zorgen maken, 
het verleden herkauwen of boos zijn op een ander. Nee, dat wat leeft in 
jou dient zich aan en er is geen ontkomen aan. Je moet het onder ogen 
zien. 
 
OERGROND Ik had met mijzelf afgesproken het drie weken een kans te 
geven en dapper doorstond ik die. En gelukkig maar, want al waren mijn 
eerste ervaringen ontmoedigend, stap voor stap leerde ik te aanvaarden 
dat die onrust er gewoon ís. En al snel proefde ik onder die onrust iets, dat 
naar meer smaakte. Langzamerhand kreeg ik zicht op de diepe, stevige 
grond die zich daaronder bevindt. Een oergrond van rust, ruimte, vrijheid. 
In de loop der tijd groeide de plek die stilte in mijn leven inneemt. Het 
dagelijks gaan zitten, mond en ogen sluiten en naar binnen kijken helpt mij 
om me telkens weer opnieuw te verankeren in die oergrond. In periodes 
van verwarring en neerslachtigheid helpt het me om me niet al te zeer te 
laten vangen en benauwen door wat er speelt, maar de innerlijke ruimte te 
bewaren. In de loop der tijd groeide mijn ontvankelijkheid voor 
schoonheid, Iiefde, goedheid. Ik zie mezelf en mijn eigen leven beter in 
perspectief en dat helpt om mezelf te aanvaarden en de moeilijke kanten 
van het leven te accepteren; ze actief te omarmen als helemaal bij het 
leven horend. Ik word af en toe, op mijn meditatiebankie, op de fiets, 
achter de computer of aan het aanrecht een aanwezigheid gewaar, die me 
omringt en draagt. De verbinding die ik voel met andere mensen is vele 
malen sterker en te meten aan de breedte van de glimlach die ik van 
onbekenden op straat ontvang, is dat wederzijds. Ik kan het leven veel 
dieper inademen en er intens van genieten, zo eenvoudig als het is. En als 
ik aan mijn onvermijdelijke levenseinde denk, ervaar ik nu, naast de moeite 
en pijn van afscheid nemen, ook overgave aan de onmetelijke ruimte die 
God is. 
 
BEGINNER Ik zit nog steeds elke werkdag twintig minuten in de stilte. Er 
zijn periodes van grote vruchtbaarheid geweest, periodes ook van dorheid 
en droogte. Soms ben ik een en al aandacht en aanwezigheid, soms moet ik 
na de meditatie constateren dat ik eigenlijk voortdurend afgedwaald ben 
geweest. Het blijft een oefening, elke dag weer. Meditatie is niet iets dat je 
op een gegeven moment onder de knie hebt; je blijft een beginner. Maar 
wie eenmaal van de zoetheid van de stilte geproefd heeft, wil niets anders 
meer… Marga Maas in Open Deur februari 2022 
 

https://www.rolduc.nl/academie/programma/19-april-2022/


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Geloofwaardig … 
Schrijf God niet af… 
 

Stellen dat de kerk in onze contreien in zwaar weer verkeert en 
worstelt met haar geloofwaardigheid, is een open deur intrappen. 
Het betreft niet louter een institutionele, maar bovenal een 
geloofscrisis: door de secularisering verdween God van de horizon. 
God werd doodverklaard in het Westen en de grote uitdaging ligt 
er desgevallend in Hem in een ondertussen zeer seculiere cultuur 
alsnog ter sprake te brengen. Hoe kan vandaag een subtiele 
appellerende taal gevonden worden om het goddelijke te laten 
oplichten in een samenleving die juist de neiging heeft 
transcendentie te marginaliseren of ronduit te verduisteren? De 
vraag naar God levend houden is de opgave voor de kerk in de 
21ste eeuw.  
 

Sprakeloos 
Helaas schijnen de kerk en haar gelovigen al te vaak sprakeloos te 
zijn. Alle vormingsinitiatieven en geloofsverdiepingen ten spijt 
behouden veel christenen een enorme schroom om over God te 
spreken. Het lijkt vandaag wel het taboe bij uitstek. Ook tijdens de 
coronacrisis blijft het volgens sommigen te stil uit kerkelijke hoek, 
terwijl er net nu kansen zijn om de eigen kijk van het christendom 
op broosheid en veerkracht, lijden en opstanding weer te geven. 
Tegelijk is een zekere schroom gepast: God moet niet overal 
bijgesleept worden als goedkope stoplap voor elk onopgelost 
mysterie. Hij is geen Deus ex machina, geen almachtige fixer. 
Dergelijke godsbeelden zijn al lang gesneuveld, minstens sinds 
Auschwitz. Maar het is niet omdat bepaalde godsbeelden 
afgeschreven zijn, dat God zelf naar de prullenmand verwezen 
dient te worden. De uitdaging is juist God anders te denken dan 
we vroeger deden: fragieler en subtieler, dynamischer en 
weerbarstiger. Crisiservaringen zoals de Holocaust of de pandemie 
kunnen helpen godsbeelden uit te zuiveren, ze doen ons beseffen 
dat God verrassend anders is, altijd nieuw, en dat Hij steeds 
opnieuw wil beginnen en naar ons toekomt als alles uitzichtloos 
lijkt. Waar mensen zich door God verlaten weten, blijkt Hij hun het 
meest nabij; dat was al zo op Golgotha. Schrijf God dus niet af, 
maar blijf met Hem rekening houden als een mogelijkheid. Blijf 
Hem zoeken en blijf Hem stamelend ter sprake brengen op zo'n 
manier dat ook anderen in hun leven sprankels van Zijn liefde 
kunnen ontwaren. 
 

Keuzechristendom 
Was geloven vroeger vanzelfsprekend, nu vereist het een 
persoonlijke keuze en de gelovige moet bovendien bereid zijn die 
te verantwoorden. Die omslag van gewoonte- naar 
keuzechristendom houdt in dat elke sociale druk om te geloven 
verdwenen is. Als die druk van buitenaf weg is, kan het geloof 
alleen nog van binnenuit gevoed worden, vanuit innerlijke 

verdieping, stelde de eerder deze maand overleden Vlaams-
Amerikaanse cultuur- en godsdienstfilosoof Louis Dupré. "Dat 
betekent dat christenen van voren af aan opnieuw moeten 
beginnen. Het impliceert dat wie niet bereid is zijn geloof van 
binnenuit te beleven, zich erop te bezinnen en het kritisch te 
confronteren met het moderne leven, weinig kans maakt het te 
bewaren", zei hij. In lijn met Sören Kierkegaard en Romano 
Guardini zag de erudiete hoogleraar van Georgetown en later van 
Yale geloven als een sprong, als "etwas sehen, und es dann 
wagen"; iets zien en dan het risico nemen. ,,Geloven is geen 
kwestie van bewijzen of van argumentatie en evenmin het 
aanhangen van een theorie. Geloven is het bewust aanvaarden 
van een goddelijke uitnodiging. Daarom is het christendom op de 
eerste plaats een wijze van zijn en handelen, en geen doctrine, al 
zal wie christen wil zijn, toch moeten aanvaarden dat hij een leer 
aanhangt waarmee de meeste tijdgenoten het radicaal oneens 
zijn,” vond Dupré. “Maar die typisch christelijke leer valt helemaal 
samen met de persoon van Christus,” merkte hij voorts op. Op de 
ontmoeting met die levende Christus komt het altijd weer aan. 
Hoe brengen wij door een authentiek getuigenis in woord en daad 
anderen tot bij Jezus? Van het antwoord op die vraag hangt  de 
toekomst van het christendom af. 

Emmanuel van Lierde in Tertio januari 2022 

 

 
 

Zolang de voorraad strekt, is het boekje van bisschop Smeets op 
de pastorie Eindstraat te koop voor € 15,- 

 

 

www.vierpasen.nl  
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