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Misdienaarsdag misdienaars heel Venray

Sacramentsprocessie Venray zondag 19 juni ‘22
Terug van weggeweest sinds corona: elk jaar (op de coronajaren na)
trekt een processie door de straten van Venray, van de Grote Kerk
naar de Paterskerk. Koren, misdienaars, communicanten,
burgemeester, muziek… alles en iedereen gaat mee. Onder de
‘hemel’ draagt de priester de H. Communie mee. Onderweg wordt
gebeden en gezongen. Zo laten we zien dat we blij zijn met ons
geloof: we mogen als Gods Volk met Hem onderweg! De processie
vindt dit jaar plaats op Sacramentsdag, zondag 19 juni. Om 9.30 uur
is er een H.Mis in de Grote Kerk en daarna trekt de processie uit. Na
afloop (rond 11.30 uur) in de Paterskerk is er koffie/thee/fris. Voor
de communicanten is de processie tevens hun dankviering!
Weliswaar zijn er vanuit de verenigingen wat afmeldingen voor dit
jaar, maar we hopen er samen een mooie tocht van te maken!

Wekelijks Pasen…
Het Paastriduum van Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen vormen ergens het
hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Maar wat we
met die dagen vieren, geldt altijd.
En daarom dat we wekelijks een klein Paastriduum willen vieren:
Op donderdag – verwijzend naar Witte Donderdag - is er wekelijks
aanbidding van het H. Sacrament in de Paterskerk om 17.30 uur.
Het is een uur van waken bij de Heer, aan zijn voeten zittend, naar
zijn wens: ‘Kunt ge een uur met Mij waken?’
Op vrijdagmiddag – op het uur van sterven van de Heer
op Goede Vrijdag - is in de Paterskerk ’s middags om 15
uur een Goddelijk Uur van Barmhartigheid, met gebed
en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus Rijs. Het is een
goed gebruik vrijdagmiddag 15 uur te reserveren voor
een moment van gebed en bezinning; lees hier alle info!
Zaterdag verwijst naar Stille Zaterdag. We waken naar Pasen toe.
Dat waken kan heel concreet in een moment van stilte en gebed bij
het Allerheiligste. Daartoe is vanaf 9 juli gelegenheid op zaterdag
van 13.00 tot 14.00 uur in de Grote Kerk.
Op alle drie momenten is er een priester aanwezig voor een
gesprek, zegen of biecht. Schroom niet hem aan te spreken als u
graag een ontmoeting met hem hebt! Ze zijn er voor u! Aan het
eind van dit wekelijks Triduum vieren we het Pasen van de Heer
met de zondagsvieringen op zaterdagavond en zondagmorgen!

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.…

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 voor de zomer: 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.

Overweging
We beleven op dit moment woelige tijden. Dachten we even dat we de
corona enigszins achter ons konden laten en mochten terugkeren tot het
leven van alledag, nu zitten we midden in een oorlog. Die vindt weliswaar
niet hier plaats, maar heeft toch steeds meer consequenties voor ons eigen
leven. Er zijn mensen die vluchtelingen opvangen of op een andere wijze
steun willen betuigen aan het Oekraïense volk. We merken het ook op
economisch vlak dat het allemaal grote consequenties heeft.
Wat opvalt bij dit alles en bij al de debatten die erover gevoerd worden is,
dat God er nog nauwelijks een rol in speelt. Bij de oorlog in de Oekraïne
hoor je spierballentaal over en weer. Ja, zelfs sommige kerkleiders lijken
een oorlog van Rusland tegen de Oekraïne te kunnen rechtvaardigen. De
paus kiest voor een andere toon. Hij beseft heel goed dat bij dit alles het
menselijk tekort en de zonde een grote rol spelen. Zowel de oorlog als ook
de klimaatsveranderingen hebben volgens hem van doen met de tendens
om steeds meer ik gericht te leven waarbij natuurlijk het zwakke en
kwetsbare uit het oog wordt verloren. We lijken gewoon te kunnen doen
wat we willen. En natuurrampen en een oorlog kunnen een uitnodiging zijn
om na te denken over waar we zelf staan. Of we werkelijk beheerders zijn
van de schepping die God ons heeft toevertrouwd. Of we werkelijk
proberen voor elkaar te leven en daarbij oog te hebben voor hen die
kwetsbaar zijn, wat het gebod van de liefde ons opdraagt.
Mensen zeggen wel eens: er moet maar eens oorlog komen, dan zullen ze
wel bidden! Misschien, maar blijkbaar vaak ook niet. Maar het kan en mag
nooit een reden worden om te hopen op een ramp of een oorlog zo uit te
leggen. Het is wel waar, dat de Heer ons doorheen al deze dingen blijft
aanspreken. “Mens waar ben je?”, zoals de Heer het vroeg aan Adam.
Mens wat doe je? Zoals de paus het nu vraagt aan de verantwoordelijken
in deze wereld. En de paus doet het vanuit de diepte van het Evangelie.
Er moet ruimte blijven voor elke mens, vriend of vijand, omdat God zich in
Jezus voor alle mensen heeft willen geven. Daarom riep hij aan het begin
van de Veertigdagentijd op te vasten en te bidden. Laten we ons niet vullen
met onze eigengereidheid en onze spierballentaal, maar richten we ons tot
Hem die groter is dan al het kwaad. Die het ziet, nooit goed keurt, maar
wel met zijn verzoenende liefde blijft oproepen en uitdagen tot ommekeer.
Het is de christelijke weg van de bekering. Het is de weg van de goddelijke
wijsheid waarover het evangelie ons vandaag aanspreekt. Geen
gemakkelijke weg en vaak een lange route. Maar wel een echte weg waarin
wij ons als kinderen van de Vader mogen gedragen.
Het is een weg die wij niet alleen hoeven te gaan. God is niet alleen de
oorsprong van alle leven en dus van elke mens, Hij trekt ook met ieder van
ons op en wil de voltooiing en vervulling zijn van elk mensenleven. Dat wij
eigen wijsheid dan ook durven afleggen en ons als kinderen durven
toevertrouwen aan die wonderlijke Vader. Die wonderlijke Vader die in zijn
Zoon Jezus, uit kracht van zijn verzoenende liefde alle mensen blijft
uitdagen zich als zijn schepselen te gedragen en steeds meer mensen te
worden die de liefde gestalte geven door ommekeer en daardoor groeien
tot meer broederlijkheid met elkaar, met elke mens.
Uit Bezinning op het Woord - Bisdom Roermond

Wie iets wil verstaan van hetgeen we in de Eucharistie vieren gaat
het beste te leer in het gezin van elke dag. Daar blijkt rond de tafel
van het leven de nabijheid aan elkaar of blijkt hoezeer deze wordt
gemist. Daar leer je brood en leven delen en ervaar je dat brood
niet genoeg is als je volop leven wilt. In het gezin van elke dag voel
je wat samenleven vraagt en dat vergeving noodzaak is omdat geen
mens zich volmaakt kan noemen. Zo begrijp je ook waarom de
viering van de Eucharistie begint met een gebed om ontferming.
Iedereen moet het hoofd buigen om eerlijk tegenover elkaar en
God te staan.

Orgelconcert Venray
Vrijdag 17 juni vindt er in de St. Petrus' Bandenkerk Venray
een orgelconcert door Laurens de Man plaats.
Laurens de Man (1993), een jong en bevlogen musicus neemt
ons mee door 4 eeuwen interessante en afwisselende
orgelmuziek, van César Franck (dit jaar zijn 200e
geboortedag) zijn lyrische en vaak minder gehoorde
composities en toccata’s voor orgel van onder andere J.S.
Bach tot John Rutter.
17 juni 19.30 uur Grote Kerk

In het gezin kunnen ouders kinderen leren wat zelfgave is. Daar
versta je ineens wat het is: offeren uit liefde. Daar kan het
vermoeden ontwaken wat de zelfgave van Christus in de Eucharistie
wil zeggen. Daar word je gevoelig voor dankbaarheid om wat je
krijgt en leer je het grote dankgebed aan de Tafel van de Heer
verstaan. Dat grote dankgebed van de Eucharistie met zijn geladen
woorden en zo plechtig uitgesproken wordt een bron van
levensinzet bij mensen die zich dagelijks inzetten op de werkvloer,
in de handel, in dienstverlening, op school, in het ziekenhuis, op de
bank, de universiteit of in de industrie. In het gezin wordt leven
doorgegeven. Op grond van hun ervaring, met vallen en opstaan
opgedaan, willen ouders hun kinderen sparen voor de onzekere
toekomst. Daar worden idealen getoetst aan de dagelijkse
werkelijkheid maar bevestigen mensen elkaar ook in het goede.
Christus wil ons bevestigen in het gaan van de vaak smalle weg
door zijn Levenskracht met ons te delen. Het Woord van God dat
plechtig klinkt in de Eucharistie moet werkelijkheid kunnen worden
in het leven van mensen met elkaar. De zelfgave van Christus die in
de Eucharistie gevierd wordt onder de tekens van brood en wijn,
wordt verstaan door mensen die in de dagelijkse werkelijkheid van
een gezin van welke aard of samenstelling dan ook, zorgzame
aandacht en offerbereidheid een plaats willen geven. Waar kan de
communie met Christus zich het eerst bewijzen in een daad van
bemoediging in een teken van liefde voor elke dag? Toch bij hen
met wie je het leven wilt delen, en die vragen om jouw zorg?
Eucharistie vieren moet je herkennen van thuis uit, maar nu als blijk
van Gods thuis voor jou. Eucharistie vieren moet je beleven van
thuis uit maar nu als een persoonlijke opdracht van Jezus gekregen
om je zelf te geven als Brood en als Wijn.
Opbouw 2022-1

Lourdeswerk Venray zoekt vrijwilligers!

Na de 1ste H. Communie…
Waar heb je leren praten en waar zette jij je eerste stappen? Waar
hebben ze je gevoed en verzorgd, zodat je je eigen wegen leerde
gaan? Het gezin was je eerste leerschool. In een goed gezin maak je
elkaar gevoelig voor lief en leed, voor goed en kwaad. Je leert het
evenwicht tussen inspanning en ontspanning, tussen lachen en
huilen, tussen uitbundig plezier en aandachtige stilte.
Als ouders gelovig zijn leer je in het gezin op eigen kracht gebeden
zeggen en leer je de verhalen kennen van God en mensen die al
eeuwen zijn doorverteld. Het gezin, de plaats waar je aan de tafel
van alle dag niet alleen het brood deelt met elkaar maar ook het
dagelijks leven met al zijn voor- en tegenspoed.

Wij, van St. Lourdes werk Venray, halen enkele keren per maand
papier op. Elke laatste vrijdag van de maand met één vrachtwagen
en elke eerste woensdag van de maand met twee vrachtwagens. Er
zijn twee mensen nodig per vrachtwagen en binnen twee uurtjes
bent u klaar. Zeg nou niet meteen, dat is niets voor mij! U hoeft
niet twee keer per maand te kunnen, ook met vrijwilligers die af en
toe een keertje mee helpen zijn we heel blij. Met de opbrengst van
het papier kunnen we mensen die graag naar Lourdes willen, maar
voor wie het financieel niet haalbaar is, korting geven op een
Lourdesreis. Dus je dient een is super goed doel! Wil je graag wat
meer weten neem dan contact op met Gerard Karels (06-14872043)
of Sjaak Robben (06-22529374). Laat wat van je horen want vele
handen maken licht werk!

Links
Bisdom Roermond

Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
Gebouw en cultuurschatten Grote Kerk
Stichting Carillon Venray
Zangers van Sint Frans
Dekenaat Venray

ONVERWACHTE HOOFDROLSPELER
De gelijkenis heeft veel kunstenaars geïnspireerd om het verhaal
in verf of poëzie te schilderen. Het verhaal is ook nu nog steeds
niet uitverteld. We vinden onszelf er voortdurend in terug. Soms
ben jij dat slachtoffer dat niet meer kan opstaan. Dan weer het
rijdier dat de gewonde geduldig draagt. Vaak moeten we
erkennen dat we de beschamende bijrol spelen van priester of
Leviet. Maar ook wij kunnen worden bevangen met medelijden,
en direct handelen. Naderhand soms tot onze eigen verbazing.
Zoals de Samaritaan, de vreemdeling, de niet-Jood, van wie men
het niet verwacht. Zo wordt met deze onverwachte
hoofdrolspeler duidelijk gemaakt dat het niet gaat om wie het
Woord hoort of bezit maar om wie het Woord doet.

Het jubileum van Kruisen & Kapellen Venray
vieren we op zondag 12 juni om 9.30 uur in de
Grote Kerk, samen met het Venrays Mannenkoor!

Geloofwaardig …
Naaste willen zijn…
'Heb God lief en uw naaste als uzelf.' Ware woorden. Maar wie is
mijn naaste? Het draait in de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan om een andere vraag: of jij naaste wilt zijn van een
ander die voor dood langs de weg ligt.
Een man reist van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg wordt hij
beroofd en voor dood achtergelaten. Een priester komt voorbij
maar loopt met een boog om hem heen. Ook een Leviet, een
dienaar in de Joodse tempel, maakt diezelfde onbarmhartige
keuze. Maar een reizende Samaritaan, een vreemdeling, ziet de
man langs de weg en krijgt medelijden. Hij brengt de gewonde
naar een herberg en verzorgt hem. De volgende dag vertrekt de
Samaritaan, maar niet zonder eerst nog wat geld achter te laten
voor de verdere zorg.
WAT MOET IK DOEN?
Het verhaal van deze barmhartige Samaritaan is een van de
bekendste en meest geliefde verhalen uit de Bijbel. Jezus vertelt
deze gelijkenis aan een wetgeleerde die hem op de proef stelt.
Wat moet hij doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?
'Heb de Heer, uw God , lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als
uzelf.' Iedere Jood hoort in het eerste deel het Sjema, het gebed
dat in ochtend en avond klinkt en het leven in Gods hand legt. Die
woorden zijn waar, zo beaamt de wetgeleerde. Maar hij voelt ook
de implicaties voor zijn leven en stelt de vraag: 'Wie is mijn
naaste?'

HARD EN DOODS
Een man reist van Jeruzalem naar Jericho. Wellicht is hij ook in de
tempel geweest om gezegend met Gods trouw weer verder te
gaan. Maar die zegen vindt hij niet terug in de handen die hem
kapot slaan, noch in de harten van wie hem voor dood laten
liggen. Zelfs zij die het gebed gaande houden, handelen niet.
Heilige woorden zijn leeg als heilige daden achterwege blijven. De
wereld is hard. Rovers bedreigen ons in de vorm van ziektes,
rampspoed, oorlog en onrecht. velen liggen als dood langs de weg.
En wie helpt? God wil de doodse woestijn van het leven met zijn
Woord doordrenken en tot een bloeiende tuin maken. Maar het
woord heeft hoorders nodig.
WENDING
Door de verrassende wending die de Samaritaan inzet, zien we
misschien de grootste wending over het hoofd. De wetgeleerde
vraagt wie zijn naaste is, waarop Jezus de gelijkenis vertelt. Dan
stelt Jezus de wetgeleerde de vraag wie de naaste is geworden
van het slachtoffer. De wetgeleerde antwoordt: 'De man die
medelijden met hem heeft getoond.' De vraag is niet of het
slachtoffer je naaste is, maar of jij naaste wilt zijn van het
slachtoffer. Als ik de hele wereld als mijn naaste zie, kan ik
vanwege alle lijden verdrinken in onmacht. Maar als ik naaste kan
zijn voor wie op mijn weg gebracht wordt, deel ik in het eeuwige
leven. Want het eeuwige leven is hier en nu, waar het Woord
gehoor krijgt en mensen
onderweg elkaar zegenen.
Waar geen mens dood of
verlamd langs de weg ligt,
omdat er altijd iemand
naaste wil zijn.
Harold Schorren
in Open Deur
Binnenkort
roepen we
nieuwe
vrijwilligers
voor de diaconiegroep graag bij elkaar!

