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Sch*t aan de grens… 
Wandeling met gids én 
muziek door Grote Kerk 
Het festival Sch*t Aan De Grens 
vindt plaats nabij de Grote Kerk in 
Venray. Op zaterdag én zondag 27 & 
28 augustus zijn er speciale 
wandelingen door de kerk in het 
teken van het festivalthema 
Grenzeloos Verlangen. De 
wandelingen worden fraai uitgelicht 
én muzikaal omlijst. Sies Liebrand 
(op zaterdag) en deken Smeets (op 
zondag) verzorgen de wandelingen. 

Zij nemen de deelnemers mee langs fraai uitgelichte ‘staties’ (een 
plaats waar men stilhoudt). Deze staties zijn plekken en beelden die 
bij uitstek beantwoorden aan het grenzeloze verlangen dat in 
mensen leeft en dat ooit mensen bewogen heeft deze 
indrukwekkende kerk te bouwen, hetzelfde verlangen dat mensen 
nog steeds beweegt de kerk binnen te treden, hetzij voor bezoek, 
gebed of het vieren van het mysterie van leven en dood. Er wordt 
halt gehouden bij de gewelven, de doopkapel, de biechtstoel en het 
beeld van Sint Nicolaas. Ter plekke verzorgen Sies Liebrand en 
deken Smeets telkens een korte overweging. Op zaterdag verzorgt 
de muzikale duizendpoot Luuk Lenders de muzikale omlijsting, op 
zondag doet de deken zelf dat zingend. De wandelingen door de 
Grote Kerk beginnen op zaterdag om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 
uur. Op zondag om 15.00, 16.00 en 17.00 uur. Een vrije gave wordt 
op prijs gesteld!  

 

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: 13-09, 24-10, 21-11, 12-12 

Kinderkerk weer van start  
Het was prachtig om de blijdschap van 
de kinderen bij hun EH Communie te 
zien. Daarom zijn we na de 
communievieringen begonnen met de 
Kinderkerk. De bijeenkomsten zijn 
erop gericht om bewust en met meer 
vreugde de heilige Mis te vieren. We 
helpen de kinderen en ouders beter te 
begrijpen wat we geloven en vieren en 
het met nog meer plezier te beleven. Zo geven we de 
kinderen de kans om - op een voor hun gepaste manier - 
verder te groeien in het geloof en in het vieren van de heilige 
Mis. De kinderen zetten alle spullen voor de heilige Mis klaar 
en maken de kaarsen aan. Ze mogen de heilige Mis dienen en 
leren hoe dat moet. De Kinderkerk wil een plaats zijn waar 
we samen ons hart voor God openen om van Hem vrede, 
blijdschap en ook een stukje genezing en troost te ontvangen 
in alle gebeurtenissen van het leven. Het mag ook voor de 
ouders een rustmomentje zijn om even tot zich te komen in 
alle drukte van het leven.  Hebt u zelf weinig tijd? We 
verheugen ons ook als opa of oma meekomt! Eerste 
Bijeenkomst op 20 september in het zaaltje achter de 
Paterskerk, 15.15 uur. Ouders, broertjes of zusjes zijn altijd 
welkom. Ook kinderen die de communie (nog) niet hebben 
gedaan. Aanmelding is niet noodzakelijk maar wel prettig: 
mpmrijs@gmail.com  

 

Ouderavonden Communie & Vormsel 

…op 6 oktober om 20 uur voor de EH Communie en op 12 
oktober om 20 uur voor het Vormsel. Beide avonden vinden 
plaats in de pastorie Paterskerk (contact@rkvenray.nl). 
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Lees hier verder alle informatie. 

 

Lees hier alle informatie. 

 
Bijbelavonden Van kaft tot kaft 
Er zijn weer nieuwe data gepland: dinsdag 30 augustus, 
woensdag 28 september, dinsdag 25 oktober, dinsdag 29 
november en dinsdag 13 december. Ook wie eerder niet 
deelnam is welkom! 

Nieuwe Diaconiegroep 
Een mooi groepje mensen heeft zich gemeld inmiddels een 
paar jaar geleden al gemeld om vanuit de kerk iets voor 
mensen te betekenen en te gaan doen. Allerhande ideeën 
zijn naar boven gekomen. Er waren verdiepingsavonden 
gepland, maar die zijn telkens uitgesteld vanwege de 
coronaproblematieken. Inmiddels zijn er weer drie avonden 
gepland: 6 september, 27 september en 11 oktober, telkens 
van 19.30 uur tot 21.00 uur (pastorie Paterskerk). Aansluiten 
kan nog: aanmelding op de pastorie Eindstraat! 

 

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.… 

file:///C:/Users/edsme/OneDrive/Documenten/Kerkbestuur%20Venray/Ziekenmiddag%2037e%20bezinningsmiddag.pdf
https://usercontent.one/wp/www.rkvenray.nl/wp-content/uploads/2022/07/Flyer-Gezocht-gevonden-2022-2023.pdf?media=1645964065
https://www.rkvenray.nl/het-uur-van-de-goddelijke-barmhartigheid/
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/nieuwsbrief/
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AGENDA 
 

Augustus 
Di 30 20.00 u. Bijbelavond Van kaft tot kaft Pastorie Paterskerk 
 

September 
Di 06 19.30 u. Bijeenkomst nieuwe diaconiegroep Pastorie Paterskerk 
Ma 12 11.00 u.  Korenoverleg Paterskerk Pastorie Paterskerk 
Di 13 14.00 u. Bezinningsmiddag zieken en thuiszittenden Anno ‘54 
Di 13 20.30 u. Doopvoorbereidingsavond Pastorie Paterskerk 
Za 25 19.15 u. Dialectmis Veldere Grote Kerk 
Zo 26 16.00 u. Orgelconcert Grote Kerk 
Di 27 19.30 u. Bijeenkomst nieuwe diaconiegroep Pastorie Paterskerk 
Wo 28 20.00 u. Bijbelavond Van kaft tot kaft Pastorie Paterskerk 
 

Oktober 
Zo 02 11.15 u. Inzegening Zeven Smarten Paterskerk 
Ma 03 20.00 u. Korenvergadering Venray Kemphaan 
Di 04  19.30 u.  Gezocht & gevonden abt Henry Vesseur OSB Paterskerk 
Do 06 20.00 u. Ouderavond EH Communie Pastorie Paterskerk 
Za 08 19.15 u.  Lichtprocessie Lourdesgrot na avondmis Grote Kerk 
Di 11 19.30 u. Bijeenkomst nieuwe diaconiegroep Pastorie Paterskerk 
Wo 12 20.00 u.  Ouderavond H. Vormsel 2023 Pastorie Paterskerk 
Di 18 19.30 u.  Lezing Academie Rolduc Dr. Rohling Paterskerk 
Ma 24 20.30 u. Doopvoorbereidingsavond Pastorie Paterskerk 
Di 25  20.00 u. Bijbelavond Van kaft tot kaft Pastorie Paterskerk 
Za 29 10.30 u.  Diakenwijding kathedraal Roermond Roermond 
Za 29 middag Zegening graven Boschhuizen Boschhuizen  
 

November 
Di 01 09.00 u. Allerheiligen Grote Kerk 
Di 01 18.30 u. Allerheiligen Paterskerk 
Di 01  19.30 u. Gezocht & gevonden Zr. Angélique o.s.u. Paterskerk 
Wo 02 09.00 u. Allerzielen Grote Kerk 
Wo 02 18.30 u. Allerzielen Paterskerk 
Zo 20  Hoogfeest Christus Koning 
Ma 21 20.30 u. Doopvoorbereidingsavond Pastorie Paterskerk 
Di 22 19.30 u. Gezocht & gevonden Bruno Wilderbeek ocso Paterskerk 
Zo 27  1ste zondag van de advent 
Di 29 20.00 u. Bijbelavond Van kaft tot kaft Pastorie Paterskerk 
 

December  
Ma 12 20.30 u. Doopvoorbereidingsavond Pastorie Paterskerk 
Di 13 20.00 u. Bijbelavond Van kaft tot kaft Pastorie Paterskerk  

 
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. 

 
 

  Orgelconcert Venray 
 

 zondag  25 september  16.00 uur 
 
Sint  Petrus'  Bandenkerk  Venray 
 
     Jan van de Laar - Helmond  
 

 
 

Paus Franciscus over geluk… 
"Je kunt gebreken hebben, angstig zijn en zelfs boos zijn, maar 
vergeet niet dat je leven het grootste bedrijf ter wereld is. Alleen jij 
kunt hem voorkomen dat hij faalt. Je wordt gewaardeerd, 
bewonderd en geliefd door zoveel mensen. Vergeet niet dat 
gelukkig zijn geen lucht zonder storm is, een weg zonder 
ongevallen, een moeiteloos werk, een relatie zonder 
teleurstellingen. 
"Gelukkig zijn betekent kracht vinden in vergeving, hoop in strijd, 
veiligheid in angst, liefde in onenigheid. Het is niet alleen om te 
genieten van de glimlach, maar ook om stil te staan bij het verdriet. 
Het gaat niet alleen om het vieren van succes, maar om het leren 
van mislukkingen. Het gaat niet alleen om gelukkig te zijn met 
applaus, het gaat om anoniem gelukkig zijn. Gelukkig zijn is geen 
noodlot, maar een prestatie voor degenen die in zichzelf kunnen 
reizen. 
"Gelukkig zijn is stoppen met je slachtoffer te voelen en de dader 
van je eigen lot worden. "Het is wandelen door de woestijnen, 
maar in staat zijn om een oase te vinden in de diepste van je ziel. 
Het is God bedanken elke ochtend voor het wonder van het leven. 
Gelukkig zijn is niet bang zijn voor je gevoelens en over jezelf 
kunnen praten. Heb de moed om een "nee" te horen en 
vertrouwen te vinden in de kritiek, zelfs als dat niet 
gerechtvaardigd is. Het is je kinderen kussen, je ouders knuffelen, 
poëtische momenten doorbrengen met je vrienden, zelfs als ze ons 
pijn doen. 
"Gelukkig zijn is het schepsel dat in ieder van ons leeft, vrij, vrolijk 
en eenvoudig laten leven. Je bent volwassen genoeg om te zeggen 
dat ik fouten heb gemaakt. Het is de moed hebben om te zeggen 
dat het me spijt. Het is zinvol om te zeggen: "Ik heb je nodig". Het is 
de mogelijkheid om te zeggen "ik hou van je". Moge je leven een 
tuin worden van kansen op geluk... dat hij in de lente een 
liefhebber van vreugde is en in de winter een liefhebber van 
wijsheid. 
"En als je een fout maakt, begin dan opnieuw. Want alleen dan ben 
je verliefd op het leven. Je zult ontdekken dat gelukkig zijn geen 
perfect leven is. Maar tranen gebruiken om tolerantie te irrigeren. 
Gebruik je nederlagen om je geduld te trainen. 
"Gebruik je fouten met de sereniteit van de beeldhouwer. Gebruik 
pijn om contact te maken met plezier. Gebruik obstakels om de 
ramen van intelligentie te openen. Nooit opgeven... Laat de 
mensen die van je houden nooit in de steek. Geef nooit op gelukkig 
zijn, want het leven is een ongelofelijk spektakel." Paus Franciscus 

 

               
               Lees hier alle informatie. 

https://www.omroepvenray.nl/
https://www.pkn-venray.nl/uploads/klant38/files/000%20Brochure%20V%26T%202022-2023.pdf


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Geloofwaardig … 
Zou u er nog zin in hebben om Jezus na te volgen als u na het 
evangelie gelezen te hebben een keuze zou moeten maken? Die 
Hem wil volgen maakt Hij het tegen door hen een leven zonder 
thuis voor te spiegelen en die Hij roept verwijt Hij te veel aan thuis 
gehecht te zijn. “Geen wonder dat er zich zo weinig mensen 
geroepen voelen”, zou onze eerste reactie kunnen zijn. Jezus blijkt 
geen gemakkelijke te zijn voor degenen die in zijn voetspoor 
willen gaan, zo schrijft ook de Vietnamese kardinaal Frans van 
Thuan zaliger gedachtenis in zijn boek Getuigenis van Hoop. Deze 
kardinaal werd in 1975 benoemd tot hulpbisschop van Saigon en 
door het communistische bewind datzelfde jaar op het feest van 
Maria-ten-hemelopneming gevangengenomen. Dertien jaar lang 
leefde hij in gevangenschap, waarvan negen jaar in eenzame 
opsluiting. Op de dag van zijn gevangenneming besefte hij dat hij 
alles moest achterlaten, zich toe moest vertrouwen aan Gods 
voorzienigheid en terug moest keren naar het meest wezenlijke. 
In de gevangenis vroegen medegevangenen zich af wat de reden 
was voor zijn hoop. “Waarom heb je alles verlaten: familie, macht 
en welstand om Jezus te volgen? Daar moet je wel een heel goede 
reden voor gehad hebben!” Ook zijn bewakers stelden hem 
vragen: “Bestaat God echt? En Jezus? Is het bijgeloof? Is het een 
uitvinding van de heersende klasse?” Frans van Thuan ging op 
zoek naar een manier om zijn roeping op een duidelijke manier 
aan hen uit te leggen en vond deze: “Ik liet alles achter om Jezus 
te volgen, omdat ik houd van de gebreken van Jezus.” Hij noemt 
vijf gebreken (in de ogen van de wereld) die Hij in Jezus ontdekt 
heeft. Jezus heeft een verschrikkelijk slecht geheugen, zegt hij, 
want Hij vergeet zo makkelijk de zonden van de goede 
moordenaar, van de boetvaardige zondares en van de verloren 
zoon. Jezus kan ook niet rekenen, denken we maar aan het 
verhaal van het verloren schaap: 99 volgzame schapen zijn Hem 
evenveel waard als één dat wegloopt. Hij kent ook geen logica 
want Hij vindt het redelijk dat een vrouw die één geldstuk 
terugvindt, een feest organiseert om haar blijdschap te vieren dat 
vele malen meer kost dan dat ene geldstuk. En Jezus begrijpt niets 
van financiën want aan de werkers van het elfde uur geeft Hij 
evenveel loon als aan de werkers van het eerste. En naar 
aanleiding van het evangelie van vandaag zegt hij: Jezus is 
roekeloos. De publiciteitsmanager van een bedrijf of de leider van 
een verkiezingscampagne zorgt voor een uitgekookt programma 
dat allerlei verleidelijke beloften bevat. Niets van dat alles bij 
Jezus! Menselijkerwijs gesproken is zijn publiciteitscampagne 
gedoemd te mislukken. De leerlingen die alles voor Hem hebben 
achtergelaten geeft Hij niet eens de zekerheid van voedsel en 
onderdak, maar alleen deelname aan zijn eigen manier van leven. 
Waarom volgen mensen Jezus dan toch als de navolging van Hem 
op het eerste oog zo onaantrekkelijk, zo saai, zo onherbergzaam 
lijkt te zijn? Kardinaal van Thuan antwoordt: “Omdat Hij liefde is. 
Als mensen Jezus volgen wordt de liefde hun thuis, wordt God hun 
thuis die liefde is. De liefde is veeleisend, vraagt veel van mensen 
maar laat mensen wel vrij om voor haar te kiezen en eenmaal in 

vrijheid voor de liefde gekozen maakt het mensen ook vrij, 
innerlijk vrij.” Jezus roept ons vandaag op tot onthechting als we 
Hem willen volgen. Hij roept zelfs op tot een radicale onthechting, 
niet omdat de rijkdom van deze wereld of de relaties tot onze 
naasten op zich slecht zouden zijn, maar opdat wij zouden 
beseffen dat Hij ons echte thuis is. Slechts bij God vinden we onze 
ware rijkdom, onze ware vrijheid, ons echte thuis. Bij Hem zijn wij 
geborgen, nu al, maar op volmaakte wijze als we Hem navolgen in 
de verheerlijking waarin Hij ons is voorgegaan door zijn lijden, 
sterven en verrijzenis heen in Jeruzalem. En vanuit die 
geborgenheid krijgt de schepping een andere betekenis, worden 
rijkdom, genot en al het andere dat de wereld ons schenkt een 
gave van Hem die bezield is met zijn liefde, een gave die waarde 
heeft omwille van Hem. Zoeken we dan eerst Jezus en zijn 
koninkrijk en al het andere zal ons erbij gegeven worden. 
Uit Bezinning op het Woord, bisdom Roermond 

 
 

Heiligdomsvaart 
Susteren 2022 
 

Met een jaar vertraging 
vanwege de coronapandemie 
vindt deze zomer in Susteren 
weer de Heiligdomsvaart 
plaats. Van 26 augustus tot en 
met 11 september staat het 
stadje in het teken van de 
verering van de relieken van 
heiligen die in Susteren 
hebben geleefd en wordt het 
openluchtspel ‘Weerlicht der 

eeuwen’ opgevoerd. Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want 
dit jaar is het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer 
sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in 
schriftelijke bronnen vermeld dat er in Susteren een 
reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit 
jaar weer: op zondag 4 september. Er trekt dan een historische 
stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de 
relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, 
Benedicte en Cecilia. Het  weekend ervoor gaat het openluchtspel 
‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met 
ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek.  
Op zondag 28 augustus vindt er ook een openluchtmis plaats, die 
door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden.  
Hier vindt u de website. 

 

Televisiemis vanuit Lourdes 
 

Op zondag 18 september (10 uur) wordt de televisiemis van KRO-
NCRV uitgezonden vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens 
een bedevaart van het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht.  
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