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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.

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



Nieuwsbrief
Velen ontvangen elk kwartaal ‘Samen Kerk,’ het parochieblad van Venray. Ook online is 
het blad te vinden (rkvenray.nl). Daarnaast staat met regelmaat het een en ander in met 
name Peel & Maas. Maar om zo actueel mogelijk te zijn en te blijven publiceren we ook 
maandelijks een digitale nieuwsbrief. Meld u hier aan op onze site!

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.…

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. 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!

Priesters van onze parochies
H.E.H. Deken Ed Smeets
deken@rkvenray.nl
Eindstraat 6
5801 CR Venray
0478-550740

Z.E.H. Pastoor Martinus Rijs
pastoor-martinus@rkvenray.nl
Albionstraat 30
5809 AE Leunen
0478-581575

Het kerkbestuur, priesters en vrijwilligers hopen dat velen zich thuis en welkom voelen in de ker-
ken en bij deze levendige rooms-katholieke parochiegemeenschappen die gedragen worden door 
vele vrijwilligers. Op onze website rkvenray.nl vindt u veel praktische informatie. Vindt u niet wat u 
zoekt? Neem dan contact met de parochie op via contact@rkvenray.nl of 0478-550740!

Z.E.H. Pastoor Jack Geudens
pastoor-geudens@rkvenray.nl
De Heuvelaar 17 
5801 GW Venray
tel: 0478-785146

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
Bij het schrijven van dit voorwoord is de zomervakantie net uitgebroken. Een heerlijke 
tijd, waarbij de zon niet alleen hoog aan de hemel straalt, maar ook op menig gezicht. 
Met name de kinderen die in het centrum van Venray en rondom de Grote Kerk 
krioelen, stralen aan alle kanten. Wie geen ijsje in de mond heeft, heeft een glimlach 
rondom de lippen. De sportliefhebbers houden thuis de bank drie weken in model 
vanwege de Tour en de ene activiteit van de winkeliers in het centrum volgt op de 
andere. Heerlijk trouwens dat alles ook weer mag en we elkaar weer gewoon mogen 
beanderen, na twee merkwaardige coronajaren. God geve dat het voorlopig zo blijft!

Tegelijk is het wereldnieuws minder florisant. Boeren laten hun ongenoegen duidelijk 
merken over de kabinetsplannen, de oorlog duurt onverminderd voort, een nieuwe 
wereldorde lijkt zich aan te dienen die ons noopt tot een nieuwe bezinning over wie 
we zijn en waar we staan en bij alle jeugd in het park zitten er ook veel die van 
elders in de wereld naar hier zijn gekomen en aangeven het moeilijk te vinden hun 
plaats te vinden in de Nederlandse samenleving. Menige medelander loopt in datzelfde 
park met een boog om de nieuwe Nederlanders heen. 

Kerkelijk scoort de paus ontzettend goed in Canada met zijn tocht van boete en 
verzoening naar aanleiding van de misstanden uit het verleden, waarbij ook de kerk 
weinig waardering liet zien voor de lokale cultuur. Peel & Maas schrijft een column dat 
je voor mooie kerken niet ver weg hoeft en op ons eigen bureau ligt een dik rapport 
over hoe en wat nu verder met al die kerken in Venray, waar over het algemeen 
weinig gebruik van wordt gemaakt (van de kerken, dan). Het antwoord op al die vragen 
zal de komende jaren gevonden en gegeven moeten worden.

Wat moeten we dan? Twee dingen. Op de eerste plaats elkaar opzoeken en 
vasthouden. En op de tweede plaats authentiek blijven geloven en geloofwaardig leven. 
Die twee kunnen niet zonder elkaar. Hoe wil je geloof en waar geloof voor staat 
doorgeven als je geen contact hebt met elkaar? Wat dat betreft: blijf dicht bij elkaar! 
Maar ook: hoe wil je geloof en waar geloof voor staat doorgeven als je niet dicht 
bij Jezus’ boodschap blijft? Wat dat betreft: laten we ons dicht bij Jezus en zijn kerk 
houden!

Godzijdank zijn er ook in ons eigen midden heel wat mensen die die twee goed bij 
elkaar weten te houden: mensen die oprecht gelovig zijn en ook midden in het leven 
staan; mensen die een glimlach op vele gezichten toveren, maar ook weten aan te 
zetten tot bezinning en gebed; mensen die zich met hart en ziel geven aan zowel de 
horizontale als de verticale balk van het kruis. Zolang we die mensen in ons midden 
hebben – en zelf die mensen proberen te zijn! – dan kan gebeuren wat er allemaal 
gebeurt: die vrede en vreugde die zo eigen is aan ons  geloof neemt niemand ons af!

Tegen de tijd dat dit blad verschijnt, loopt de zomer en de vakantie stilaan ten einde. 
Laat ons met dezelfde vriendelijke glimlach als hartje zomer ook de andere seizoenen 
van het leven tegemoet zien!

De redactie wenst u veel leesplezier en inspiratie toe!

Deken Ed Smeets
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Pinksteren
Carpe diem of memento mori? Carpe diem: leef je uit, voor je het weet is het voorbij. Groot feest, 
wie doet ons wat? Memento mori: mens, gedenk te sterven. Kun je het nog zo goed doen, je blijft 
vergankelijk.

Als je alleen maar carpe diem in de kop hebt, wie zal dat betalen? En wie alleen maar in z’n 
nietigheid leeft, vergeet te leven. ’n Beetje katholiek neemt ze allebei bloedserieus.
Want… ze zijn allebei van God! Speel ze niet uit tegen elkaar, maar zie ze allebei als geschenk uit 
Gods hand. Carpe diem is dan niet pluk de dag, maar ontvang de dag je door God gegeven en maak 
er wat van. Memento mori is dan niet alleen klagen en janken, maar een teruggeven van wat je is 
toevertrouwd. Alles valt op zijn plaats. Ach, het maakt het leven ingetogener, wat zuiniger misschien, 
maar ook intenser: alles krijgt zin.  
Om ons dat te herinneren en de kracht te geven daar consequent uit te leven, daarom stuurt God 
ons zijn Geest, zijn Kracht. Niet als bijvoeding, pepmiddel, extra vitamine of supplement, maar om 
ons van binnenuit te bezielen en tot een nieuwe levenshouding te brengen: niet meer carpe diem óf 
memento mori, maar gewoon alles altijd in balans, op het juiste moment. Daarom: zalig Pinksteren, je 
leven lang!

26 juni 13e - zondag door het jaar C
Boerenprotesten, oorlog, stakingen, maak er maar eens wat van. Geldt voor alles: wat doe ik wel en 
niet, en waarom dan? Keuzes. Als je een uitgesproken mening hebt ben je al gauw verdacht, extreem, 
onredelijk: alles is vloeibaar, vinden we.

Wij wel. Jezus niet. Gevoelens, verlangens, reflexen… Hij lijkt er schouders en neus bij op te halen.

Is dat van geen waarde? Jawel, maar niet het allerbelangrijkste. Dat is voor Hem altijd de weg naar 
(Gods) huis: als iets dáár niet mee strookt, laat zitten! Voorwaarden, comfort, onverwerkt verleden: wil 
je vooruit, kun je er niks mee.
Is dat raar? Hard? Tja, als iets affikt, zal niemand eerst nog z’n krantje uitlezen, bord leegeten of film 
afkijken, en dan pas blussen. 
En dat is wat Jezus vraagt: onverschrokken (doch menselijk), geduldig (doch resoluut). Over eigen 
schaduw, gevoelens en bedenkingen heen, vooruitboeren en niet omzien. Wezen en bijzaak goed van 
elkaar onderscheiden. Mét Hem op reis. 
Liefde vraagt om moeilijke keuzes en offers. Om de kinderen, elkaar, de goede zaak. En dan red je 
het niet met ‘nu even niet’ of ‘geen zin’ of ‘’k weet niet’ of ‘andere keer, misschien’. 
Geloven is zorgen dat je er bent en staat: authentiek, eerlijk, edelmoedig, dienstbaar, in Jezus’ Naam. 
Kwestie van oefenen, levenslang. Kost wat, maar dan heb je ook wat.

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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3 juli - 14e zondag door het jaar C
Personeelstekort. Horeca, Schiphol, winkels: niemand te vinden. Klaagde Jezus 2000 jaar geleden ook 
al over. Grote oogst, maar arbeiders nergens te vinden. Wie wil er nog werken voor een habbekrats? 
Bovendien: wie wil nu nog fulltime werken? Deeltijd, hooguit. Moet wel leuk blijven.
Voor het Rijk Gods is het blijkbaar extra moeilijk personeel te vinden. De wereld veroveren in Jezus’ 
Naam, werven voor de hemel, zeilen op de Pinksterwind… waarom zou je dat doen? Wat schuift dat? 

Het is de waan van de dag die ons vaak in de weg zit. Onze tijdgeest wil pakken en grijpen en 
zekerheden en vluchtwegen inbouwen, het evangelie vraagt juist alles los te laten en in het leven en 
samenleven te vertrouwen op God alleen.
Maar op vandaag stellen we onszelf centraal. Het draait allemaal om… jou! Daarom vind je ook geen 
personeel meer: ieder kiest en doet wat hijzelf interessant vindt. Algemeen nut is van geen waarde 
meer.
De vraag is of de mens of de mensheid er beter van is geworden. Terwijl Jezus ons graag losmaakt 
van alles, om authentiek, ongehinderd en toegewijd er te staan en te zijn voor elkaar en elkaar 
Gods vrede en liefde te verkondigen. Daar heb je verder niks voor nodig! Dat moet toch een heerlijk 
bevrijdende ervaring zijn, zou je zeggen… Gun het jezelf!

10 juli - 15e zondag door het jaar C
Ach, wie wil er niet iets voor zijn naaste doen, soms? Iets goeds doen, punten scoren, selfie posten, 
man wat ben ik goed bezig. Tranen in mijn ogen als ik aan mezelf denk. Maar als Jezus naar je 
naaste vraagt, dan moet je oppassen.
Wie is mijn naaste eigenlijk? Geloof zegt dat je niet zelf het middelpunt van de wereld bent, die 
ereplaats komt God en de naaste toe. Maar wie dan? Louter familie, vrienden, dorps-, lot- en 
landgenoten, soulmates? In elke familie zit er wel een die je er liever niet bij had, Europa is al zo’n 
heksenketel en in elke straat woont wel een halve gare, volgens de rest van de straat.
Wie is mijn naaste? Ligt eraan wie ikzelf ben. Ben ik van mij, of besef ik dat ik het leven gekregen 
heb, mij gegeven is, dat we elkaar geschonken zijn? Als ik veel heb en kan, ben ik ook bedoeld om 
veel te geven en heel veel te doen, juist voor degene die niet vooraan stond toen het allemaal werd 
uitgedeeld. En laat dat nou mijn naaste zijn.

Wie? Zeg het maar: wie mag het voor jou zijn? Degene voor wie jij jezelf tot naaste maakt, die iets 
aan jou heeft, iedereen voor wie ik iets kan doen en betekenen, dat is mijn naaste. 

17 juli - 16e zondag door het jaar C 
Het ene noodzakelijke. Maar hoe maak je dat uit? Marta en Maria krijgen Jezus op bezoek. Marta 
poetst en rent en reddert en komt de keuken niet meer uit. Ze wil het bezoek goed ontvangen. 
Haar zus Maria ook, maar die gaat stil zitten luisteren naar Jezus. Spontaan neigen we vanuit 
zelfredzaamheid en maakbaarheidsgeloof naar Marta. Maar Jezus lijkt Maria voor te trekken, terwijl Hij 
vorige week barmhartigheid prees boven tempelbezoek.
Zoals de wind waait? Zoals het leven staat! Alles op z’n tijd. Wij kunnen niet zonder Marta’s in deze 
wereld, die materialistische problemen aanpakken en praktische oplossingen weten. Levensnoodzakelijk. 
Maar we kunnen evenmin zonder Maria’s: we zijn niet bedoeld om 24/7 door te draven, maar om 
keihard ons best te doen en te werken, maar ook om het stil te maken voor God en met Hem en 
elkaar het leven te vieren. Even levensnoodzakelijk.
Het is als met je kinderen: je slooft je de hele dag uit, kapot ’s avonds, maar ze verwachten dat je 
toch uitgebreid de tijd voor hen neemt op de bank en voor het slapengaan. Uit liefde doe je allebei, 
vanzelfsprekend. Allebei nodig.

Het ene noodzakelijke. Soms is dat ‘druk, druk, druk’ en dan weer ‘Maar nou even niet!’ Als het bij 
allebei maar niet om ikke gaat, maar om God en elkaar.

Deken Ed Smeets
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Bijbelcursus van kaft tot kaft

DE BOEKEN KRONIEKEN 1 EN 2
26 april 2022

Tijdens de Bijbelcursus “Van kaf 
tot kaft” die door deken Ed Smeets 
wordt gegeven in de pastorie aan de 
Leunseweg staat in iedere bijeenkomst 
één van de 66 Bijbelboeken centraal.
In de bijeenkomsten van 29 maart en 26 
april waren de boeken 1 en 2 Kronieken 
aan de orde.
Het eerste boek Kronieken gaat over 
David en zijn zorg voor de eredienst en 
telt 29 hoofdstukken.
Het tweede boek gaat over Salomo 
en over de koningen van Juda in 36 
hoofdstukken.
Dat houdt in dat op 29 maart 29 
hoofdstukken behandeld zijn en op 26 
april 36. Een volledige samenvatting 
zou veel te ver voeren en bijzonder 
versnipperd worden. 
Deken Smeets heeft de betreffende 
teksten voorgelezen en van toelichtend 
commentaar voorzien.
Enkele van zijn opmerkingen zijn 
hieronder weergegeven. 

De Bijbel bevat verhalen over gebeurtenissen 
die plaats vonden tussen 2000 jaar voór 
Christus en zo’n 50 jaar ná Christus. Al deze 
verhalen zijn in eerste instantie mondeling 
van generatie tot generatie doorgegeven. De 
teksten van het Oude Testament zijn pas 
tijdens of na de Babylonische ballingschap 
(578 voor Christus) op schrift gesteld. De 
teksten van het Nieuwe Testament tussen 
100 en 300 jaar na Christus.
Alle verhalen zijn dus pas opgeschreven na 
honderden jaren mondelinge overlevering. 
Het gaat in totaal om zo’n 66 boeken, die 
allemaal door verschillende schrijvers zijn 
opgetekend.
Het was er de schrijvers niet om te doen de 
feiten zo accuraat mogelijk weer te geven. 
De verhalen werden verteld en opgetekend 

om duidelijk te maken dat God vanaf het 
allereerste begin begaan is met het leven 
van Zijn mensen en dat Hij de mensen die 
Zijn Woord volgen nooit in de steek laat.
God kiest zich een volk en de taak van dat 
volk is de glorie van God te verkondigen en 
naar Zijn Woord te leven. 
Dat is de kern van alle verhalen. Alles wat 
beschreven wordt dient dat doel. Feiten 
worden uitvergroot, aangepast en in dienst 
van het doel herschreven. Het is geen 
geschiedenisboek maar een geloofsboek.
Op enig moment zijn alle verschillende 
Bijbelboeken tot één boek samengevoegd.

Het boek Genesis is niet het oudste 
of eerste boek. Het werd bij de 
“eindredactie” aan het begin van de 
Bijbel geplaatst. Genesis beschrijft niet de 
ontstaansgeschiedenis van de aarde. Het 
beschrijft het geloof in God, die met Zijn volk 
onderweg is vanaf het eerste begin.

Veel van wat er in Kronieken 1 en 2 staat is 
ook terug te vinden in de boeken Koningen 
en Samuel.
Herhaling komt in de Bijbel vaak voor: 
eenzelfde gebeurtenis wordt door een andere 
auteur in een andere periode beschreven 
met eigen accenten. 

De periode die Kronieken 2 beschrijft loopt 
tot 587 v.Chr., de val van Jerusalem en de 
Babylonische ballingschap. Ook de verhalen 
uit deze periode werden lange tijd mondeling 
doorgeven en pas tussen 350 – 300 jaar 
v.Chr. opgeschreven, dus ruim 200 jaar na 
dato. 
Dat betekent dat men de verhalen eerst aan 

‘Het is geen 
geschiedenisboek, maar 

een geloofsboek’
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elkaar doorvertelde tijdens de ballingschap 
in Babylonië en in de eeuwen daarna. Veel 
verhalen werden ingekleurd door de heimwee 
en ontheemding van deze ballingschap. En 
ontheemding van Gods volk was juist het 
doel van de koningen van Babel: de Joden 
werden in slavernij uit hun geboorteplaats 
naar een vreemd land gedeporteerd, ze 
werden afgesneden van hun wortels en 
verloren alle vertrouwde oriëntatiepunten.
Ze ervoeren die ballingschap als een straf 
van God omdat ze zich van Hem hadden 
afgewend. Tijdens die periode keken ze terug 
in de tijd die voorafging en vertelden elkaar 
wat er allemaal fout en goed was gegaan en 
hoe ze een herhaling van Gods straf konden 
voorkomen.

Ten tijde van het Oude Testament is Israël 
een theocratie: God regeert en de koning is 
Zijn zetbaas.

De luister waarmee een koning werd 
omgeven was bedoeld om Gods glorie te 
benadrukken en niet de glorie van deze of 
gene zetbaas. Zodra de luister te zeer op de 
koning was gericht en niet op God ging het 
fout: afgoden, zelfverheerlijking, tirannie.
De grens tussen de verheerlijking van God 
en de verheerlijking van een koning was niet 
altijd even duidelijk. 
Zo is ook het uiterlijk vertoon rond een paus 
in eerste instantie bedoeld als verwijzing naar 
God, van wie de paus de plaatsbekleder is. 
Ook daarin zijn accenten: Benedictus hechtte 
er meer waarde aan dan Franciscus.

Grof gesteld zijn er 2 soorten koningen: zij 
die God behagen en zij die Hem mishagen
In Kronieken 1 en 2 ligt het accent op de 
koningen die God behaagden: in Zijn geest 
regeerden en Zijn volk goed bestuurden. Met 
de koningen die Hem mishaagden loopt het 

dramatisch slecht af. 
Ook de koningen die God in het 
algemeen behaagden dwaalden 
soms van Zijn paden af zoals ook 
David en Salomo. Salomo gaat 
tegen het eind van zijn leven mee 
in de afgodenverering van zijn 
vrouw.
Volgens de schrijvers van de 
kronieken ligt hierin een oorzaak 
voor het uiteenvallen van zijn rijk.

Tot Abraham gaat het in de 
Bijbel telkens om een herhaling 
van zetten: de mensen leven 
volgens Gods wetten en in een 
volgende fase keren ze zich toch 
weer van Hem af. Abraham is 
de eerste die eindelijk goed naar 
Hem luistert en dat ook blijft 
doen: met hem maakt God een 
nieuw begin. God zegent hem 
en zijn talloze nakomelingen van 
geslacht op geslacht.

Harp spelende Koning David, Gerard van Honthorst
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De Bijbel verscheen pas in de Nederlandse 
volkstaal in de 16e eeuw na het optreden 
van Luther. Tót die tijd konden alleen 
priesters de Schrift lezen en uitleggen.

Het wezenlijke verschil tussen Christendom 
en Islam is dat Christus de Zoon van God is 
en Mohammed de profeet van Allah.

God is transcendent: Hij staat boven en 
buiten de menselijke werkelijkheid. Hij zorgt 
voor die werkelijkheid maar staat er Zelf 
buiten.
Christus is de Zoon van God, de Zoon 
van Maria, de Zoon van David, van wie Hij 
afstamt en de Zoon van Jozef, die voor Hem 
zorgt als kind.,

Weduwen en wezen waren onbeschermd. 
Bij overlijden van de echtgenoot trouwt zijn 
weduwe met een broer van die overleden 
echtgenoot. Die schoonbroer erkende de 
kinderen uit dat huwelijk als zijn eigen 
kinderen. Dit zogenaamde zwager- of 
leviraatshuwelijk diende in de eerste plaats 
om de zorg voor het levensonderhoud van 
de vrouw te waarborgen en het familiebezit 
veilig te kunnen stellen. Daarnaast spelen 
zorg voor nakomelingschap binnen het 
zwagerhuwelijk en daarmee het voortzetten 
van de familietak een belangrijke rol. 

Onder koning David ontstaat een omvangrijk 
en expliciet ambtenarenapparaat. De 
boeken Koningen 1 en 2 zijn waarschijnlijk 
opgetekend door deze aan het hof 
verbonden ambtenaren.
Eten en drinken is de Bijbel is niet te 
vergelijken met onze eetcultuur. Er was 
maar één echte maaltijd per dag. Alles wat 
gegeten werd moest bijeen worden gezocht: 
een lam slachten, vissen vangen, koren 
oogsten en verwerken tot brood. Er waren 
bijna geen kant-en-klare eindproducten 
tenzij door ruilhandel. Eten was zeer beperkt 
houdbaar.  

David begint met de voorbereidingen van de 
bouw van de eerste tempel. De uitvoering 
lag bij Salomo omdat David daarvoor niet 
waardig werd bevonden.

Als Salomo koning wordt houdt hij zich 
aanvankelijk aan het Woord van God. Zoals 
zijn naam zegt, brengt hij shalom: vrede en 
alle goeds. Later in zijn leven keert hij zich 
af van dat Woord: hij hecht te veel waarde 
aan macht en rijkdom, hij gaat afgoden 
vereren. En dan verdwijnt de shalom. 
Zo simpel ligt dat 
Na de dood van Salomo viel het rijk Israël 
in 931 voor Christus uiteen in twee gebieden. 
Het noordelijke rijk Israël gleed af in politieke 
twisten en religieuze afvalligheid.
In 722 voor Christus namen de Assyriërs de 
hoofdstad Samaria over. Het rijk Israël werd 
een provincie binnen het Assyrische rijk.
In het zuidelijke rijk Juda bleven koningen uit 
de lijn van David op de troon. “Goede’ en 
‘slechte’ koningen wisselden elkaar af. Het 
volk mengde daarnaast religieuze gebruiken 
uit Kanaän met hun eigen geloof. In 587 
voor Christus werd Juda veroverd door de 
Babyloniërs. Koning Nebukadnezar verwoestte 
Jeruzalem en de tempel van Salomo. Hij 
leidde de inwoners van Juda in ballingschap 
naar Babylon.
Al deze verwikkelingen komen in de Bijbel 
aan de orde als een wisselwerking tussen 
God en Zijn volk.
Zolang koning en volk Gods wegen volgden 
was er vrede en voorspoed. Keerden ze zich 
van hem af dan volgden strijd en ellende.

HET BOEK JUDIT
21 juni 2022
Zoals voor alle Bijbelboeken geldt ook 
voor het boek Judit dat het geen 
geschiedenisboek is. Het is een parabel met 
als moraal dat het met iedereen die Gods 
wegen bewandelt goed komt.  Wie andere 
wegen kiest loopt vast.



11Salomons oordeel, Guiseppe Cades
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In deze parabel wordt met feiten, namen en 
jaartallen wel heel vrij omgegaan.
In grote lijnen komt verhaal hierop neer dat 
de megalomane koning Nebuksdnessar (605-
562 voor Christus) van plan was de hele 
wereld aan zijn macht te onderwerpen. Het 
karakter van de koning vertoont gelijkenis 
met dat van Hitler. De legers van de koning 
trokken onder leiding van zijn veldheer 
Holofernes moordend en plunderend rond 
en onderwierpen alle gebieden waar ze 
doorheen trokken, een spoor van slachting 
en verwoesting achterlatend. De veldheer 
bereikt ook de stad Betulia, in het noorden 
van Israël. Hij bezet de waterbron van de 
stad. De inwoners raken uitgedroogd en 
beginnen te wanhopen. De mooie, rijke 
weduwe Judit trekt haar mooiste gewaden 
aan, maakt zich op en gaat samen met 
haar bediende Arba naar het legerkamp van 
Holofernes. Na drie dagen denkt Holofernes 
Judit na een maaltijd te kunnen verleiden. 
Hij drinkt echter te veel en valt dronken 
in slaap. Judit sluipt ’s nachts zijn tent in, 
onthoofd de veldheer en meent zijn hoofd 
mee terug naar de stad. Wanneer de 
belegeraars het hoofd van hun koning op 
de stadsmuur zien slaan ze op de vlucht en 

Betulia is gered.
Dankzij de moed en het geloof van een 
weduwe: wie op God vertrouwt helpt Hij, 
altijd.

Het boek is ontstaan tussen 150 en 100 
voor Christus toen veel joden in Egypte 
woonden en hun taal, cultuur en geloof op 
de achtergrond dreigden te raken. Met het 
verhaal wil de verteller zijn volksgenoten 
moed inspreken: God blijft bij zijn volk en 
redt het steeds opnieuw. 
Nebuksdnessar is de verpersoonlijking 
van het kwaad, zijn hoofdstad Ninive 
een monsterlijke metropool. De koning 
proclameert zichzelf tot God. Een groter 
kwaad is ondenkbaar.
Voordat Judit ten tonele verschijnt eisen de 
joden ten einde raad en uitgedroogd dat 
hun leiders zich overgeven. Één van hen, 
Uzia, stelt een compromis voor: we wachten 
het nog 5 dagen af en als er dan nog geen 
hulp komt geven we ons over. Judit verwijt 
Uzia en zijn medebestuurders dat ze God op 
deze manier chanteren. Ze krijgt vervolgens 
toestemming om persoonlijk naar Holofernes 
te gaan.

Judit onthoofdt Holofernes, Caravaggio
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De naam Judit betekent “Jodin”. Deze 
alleenstaande vrouw beschaamt in dit verhaal 
zowel de stoerheid als de wanhoop van de 
mannen.
De figuur Judit die Holofernes onthoofdt 
doet denken aan de manier waarop de 
Maagd Maria in de katholieke traditie wordt 
afgebeeld als een vrouw die de kop van een 
slang verbrijzelt. 
Dat beeld is ontleend aan Genesis 3,15: 
“Vijandschap sticht Ik tussen jou (de slang) 
en de vrouw, tussen jouw kroost en de hare. 
Het zal jouw kop verbrijzelen en jij zijn hiel”. 
De slang is de belichaming van het kwaad. 
Maria is in deze traditie de nieuwe Eva, die 
door Christus de duivel overwint. Judit kan 
beschouwd worden als een voorafbeelding 
van die nieuwe Eva. 
Evenals Maria wordt zij genoemd “gezegend 
onder de vrouwen”, “benedicta in mulieribus”.
Judit bereikt de gezegende leeftijd van 105 
jaar, een duidelijk teken van Gods zegen.

HET BOEK ESTER
5 juli 2022
Het boek Ester komt in de bijbel meteen na 
het boek Judit. Er zijn veel overeenkomsten 
tussen beide boeken. Beide spelen in een 
tijd van diaspora: In het boek Judit wonen 
veel Joden in ballingschap in Egypte, in 
Ester wonen ze in het Perzische rijk. Evenals 
in Judit zijn in Ester feiten en jaartallen 
ondergeschikt aan de moraal van het 
verhaal. Het is een parabel. It is a story not 
a history.
Judit en Ester spelen beide de menselijke 
hoofdrol in een spannend verhaal over de 
redding van het volk Israël door God. Al 
komt Zijn naam in het boek alleen ter zijde 
voor: er is een toespeling op Gods hulp en 
het vastengebruik wordt geëerd.
Desalniettemin is Hij vanaf het begin tot 
het einde de drijvende kracht en beloont 
ook hier weer de trouw van zijn volk. 
Een boodschap die tijdens trieste tijden 
van vreemde overheersing en verstrooiing 

Het feestmaal van Esther voor Ahasveros en Haman,  Johannes Spilberg
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bijzonder welkom was en bij voorkeur in 
krachtige beelden en beeldende taal.
Het verhaal:
Koning Ahasveros oftewel Xerxes is van 
485 – 465 voor Christus koning van Perzië. 
Het rijk strekt zich in 127 gewesten uit van 
India tot Ethiopië. De koning verstoot zijn 
vrouw Wasti en zoekt een nieuwe koningin. 
Uit een groot aantal beeldschone kandidaten 
wordt de Joodse Hadassa gekozen. Haar 
nieuwe naam is Ester. Dat ze Joods is weet 
de koning niet. De stiefvader van de wees 
Ester is Mordekai. Mordekai ontdekt een 
samenzwering tegen de koning en geeft 
dat door aan de koningin en via haar 
aan de koning. De twee samenzweerders 
worden gedood en Mordekai’s naam wordt 
opgetekend in de Rijkskronieken. 
De grootvizier van de koning, Haman, eist 
dat alle mensen voor hem knielen. Mordekai 
knielt alleen voor God en weigert. Haman is 
van plan Mordekai en alle andere Joden te 
vermoorden. Hij heeft ook al decreten naar 
alle delen van het rijk gestuurd om dit plan 
ten uitvoer te brengen. 
Ester vraagt de koning om haar en haar 
volk te sparen. Ze slaagt erin om Haman’s 
haat tegen de Joden op hemzelf te richten. 
De koning gaat daarin mee en laat Haman 
ombrengen. Mordekai krijgt een belangrijke 
functie aan het hof, zoals destijds ook Jozef 
in het Egypte van de Farao.

Het optreden van Ester en Judit als 
pleitbezorgers voor hun volk bij de koning 
lijkt op het optreden van Mozes bij de Farao: 
vertegenwoordigers van Israël pleiten onder 
Gods leiding ten gunste van Zijn volk, wat 
leidt tot hun redding. Ook Jozef, één van de 
zonen van Jacob, bekleedt belangrijke posten 
aan het hof van de farao.

Na overheersing door Babylonië en de 
Grieken loopt de Romeinse overheersing in 
70 na Christus uit op de verwoesting van 
de tempel in Jerusalem waarna de Joden 

tot 1948 uitzwermden over heel de wereld. 
De staat Israël werd vervolgens gesticht in 
een gebied dat al door Palestijnen bewoond 
werd. 
Eenzelfde probleem deed zich voor nadat 
Mozes zijn volk naar het beloofde land 
leidde: in Kanaän woonden andere volken, 
hetgeen tot vele conflicten leidde.

De ontstaansgeschiedenis van de Bijbel lijkt 
op die van het Gregoriaans. De muziek is 
eeuwenlang “mondeling” van generatie op 
generatie doorgegeven. Heel geleidelijk heeft 
de muzieknotatie zich ontwikkeld.
De “partituren” werden in kloosters eindeloos 
gekopieerd, overgeschreven met eindeloos 
veel vergissingen.
Rond 1850 was er een hernieuwde 
belangstelling voor alles wat oud en 
oorspronkelijk was. In het verlengde daarvan 
werd vanuit de abdij van Solesmes veel 
aandacht besteed aan de bestudering van 
vroeger opgetekende koormuziek. De vraag 
blijft welke uitvoering de oorspronkelijke 
versie het dichtst benadert.

In de Bijbel komen veel herhalingen voor. 
Ook is de strekking van veel verhalen 
hetzelfde: God staat de mensen bij die 
Hem trouw blijven. Pas na 1550 verscheen 
de Bijbel in de volkstaal. Tot dan toe 
was de tekst alleen in het Latijn of Grieks 
beschikbaar. Talen van priesters, niet van 
leken.
Daarbij komt dat grote delen van de 
bevolking tot ver in de 19e eeuw analfabeet 
was.
De geloofsverkondiging was dus tot 1900 
voor heel veel mensen gebaseerd op 
mondelinge overlevering en veel herhaling 
was daar de kern van. Als in die herhaling 
details variëren doet dat niets af aan de 
kern van de boodschap: “God zorgt voor Zijn 
mensen”.

Ger Claessens, cursist.
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Werelddag van grootouders en ouders

Zondag 24 juli vierde de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders 
en Ouderen. De paus heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om 
aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn boodschap voor deze dag in 2022 
benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen vervullen en 
door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. 
Dit is het gebed dat de ouderen kunnen bidden tijdens en na de viering van deze 
Werelddag:

Ik dank U, Heer,
voor de zegen van een lang leven:

laat het altijd vrucht mogen dragen
voor hen die hun toevlucht tot U nemen.

 
Vergeef, Heer,

de berusting en ontgoocheling,
maar laat me niet in de steek

wanneer mijn kracht afneemt.
 

Leer me hoopvol te kijken
naar de toekomst die Gij me geeft,

naar de zending die Gij mij toevertrouwt,
en eindeloos uw lof te zingen.

 
Maak me tot een tedere bewerker

van uw revolutie,
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.

 
Bescherm, Heer, paus Franciscus

en laat Uw Kerk
de wereld bevrijden van eenzaamheid.

Leid onze schreden op de weg van vrede.
Amen.
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Zoals bekend heeft het bureau Spectrum de afgelopen maanden in alle kerkdorpen 
van de gemeente Venray gesprekken gevoerd over de toekomst van de religieuze 
gebouwen. Het waren interessante gesprekken met o.a. kerkbestuurders, dorpsraden, 
vrijwilligers van het lokale verenigingsleven en omwonenden van de kerkgebouwen. 
Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de kerkgebouwen en de gemeenschappen, 
bleek wel dat er overal veel betrokkenheid is bij het eigen kerkgebouw.  

De uitkomst van de gesprekken is gepresenteerd op 12 juli in Gemeenschapshuis de Loef 
(kerk Vredepeel). Hieronder een korte samenvatting van de bevindingen.

Op 12 juli werd het Kerkenpaspoort gepresenteerd. Dit heeft als doel om in een oogopslag te 
zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen in Gemeente Venray. Per kerkgebouw is er een 
kerkenpaspoort opgemaakt na een gesprek met de eigenaar van het gebouw (voorjaar 2022). 
In het paspoort wordt de huidige stand van zaken, het toekomstperspectief en de historische 
waarde van het gebouw omschreven. Deze kerkenvisie heeft als doel om met kerkeigenaren, 
locatieraden, erfgoedorganisaties, inwoners en andere belanghebbenden het gesprek te voeren 
over de toekomst van de religieuze gebouwen. Door met elkaar in kaart te brengen wat de 
wensen en mogelijkheden zijn, kunnen kansen worden benut om waar mogelijk kerken als 
religieus erfgoed te behouden en de leefbaarheid te vergroten. 

De kerkgebouwen zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën, die staan benoemd 
bovenaan ieder paspoort:
A. Behoud
B. Gedeeltelijke herbestemming
C. Sloop
D. Vraagteken
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In totaal zijn er 23 gebedshuizen in de gemeente Venray. Een drietal zaken vallen op in alle 
gesprekken met kerkeigenaren en andere betrokkenen. Ten eerste is de betrokkenheid 
ontzettend groot. Dat is o.a. te zien aan de grote opkomst bij de gesprekken. Ten tweede valt 
het aantal gebouwen met monumentale status op. 60% van alle gebouwen is rijksmonument, 
5% is gemeentelijk monument. En als derde zien we dat ‘klein, maar fijn’ opgaat. De kleinere 
kapellen en kerken lijken bestand tegen de veranderingen en zijn daarmee toekomstbestendig. 

Bij het indelen van de kerken houden we rekening met het toekomstperspectief voor minimaal 
de komende vijf jaar. We zien dan dat (tenminste) die periode 13 kerken behouden blijven, 
5 kerken plannen maken voor gedeeltelijke herbestemming en 1 kerk waarschijnlijk gesloopt 
wordt. Bij 4 kerken zijn er vraagtekens over de toekomst.

Het Kerkenpaspoort 
is geen eindpunt 
maar juist 
vertrekpunt om 
met alle betrokken 
verder te spreken 
over een zinvolle 
toekomst!

Het hele rapport is 
te vinden op de site 
van onze parochie 
rkvenray.nl 

Deken Ed Smeets

13. Sint-Gertrudiskerk Oirlo    D
14. O.L. Vrouw Geboortekerk Oostrum  B
15. Jozefkerk Smakt     D
16. Sint Jozefkapel Smakt    A
17. Antonius van Padua Veulen   A
18. Maria Koningin van de Vredekerk Vredepeel A
19. Sint-Michaëlkerk Wanssum   B
20. Sint-Odakerk Ysselsteyn    B
21. Natanaël Venray     -
22. Moskee Venray     -
23. Turkse Moskee Venray    -
De laatste drie zijn op dit moment nog niet besproken.

Overzicht van de kerken

1. Sint-Petrus’ Bandenkerk Venray    A
2. O.L. Vrouw van Zeven Smarten Venray  B
3. Franciscus van Asissi “Het Zonnelied” Venray A
4. Sint-Annakapel Blitterswijck    A
5. O.L. Vrouw Geboortekerk Blitterswijck  A
6. Protestantse Kerk Blitterswijck   A
7. Sint-Matthiaskerk Castenray   D
8. Sint Willibrorduskerk Geijsteren   B
9. Sint-Willibrorduskapel Geijsteren   A
10. O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk Heide C
11. Catharina en Urbanus Leunen   D
12. Sint-Johannes de Doperkerk Merselo  A
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Wist je dat...
...de kinderpagina’s in het midden van dit blad zitten 
zodat je ze er makkelijk uit kan halen zonder te 

scheuren? Probeer maar! Dan heb je je eigen boekje.



Vader in de hemel, 
 dankuwel dat u ons steeds opnieuw wilt vergeven. 

Wilt u mij helpen om sorry te zeggen 
als ik iets verkeerds heb gedaan. 

Dankuwel ook voor het sacrament van de biecht, 
 Want zo kunnen we steeds opnieuw beginnen, 

en weer blij en dankbaar zijn in ons hart. 
 Amen. 

 

     Parabel van de verloren zoon
   Hoe kijkt God naar de mensen? Houdt God alleen van mensen die nooit 
iets verkeerds doen? Jezus vertelt hierover een verhaal, de parabel van de 
vader met twee zonen:

Heilig Evangelie volgens Lucas (15, 1-3; 11-32)

Jezus vertelt dit verhaal: Een vader heeft twee zonen. Op een dag stopt de jongste 
zoon al zijn spaargeld in zijn zak en gaat op reis. Hij doet net alsof het altijd feest is. 
Elke dag koopt hij taart en snoep en nog veel meer. Maar zo raakt al zijn geld op. Hij 
kan geen eten meer kopen. Hij gaat naar een boerderij. Daar mag hij de varkens 
voeren, met schillen en harde pitten. Dat wil de jongen ook wel eten, want hij gaat 
bijna dood van de honger. Maar hij krijgt niets. Dan denkt hij: was ik maar weer thuis 
bij mijn vader. Hij gaat terug en zegt: ‘Sorry pap, het was echt fout wat ik heb gedaan, 
het spijt me.’ Zijn vader slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. Hij zegt 
blij: ‘Dek de tafel, we gaan feestvieren.’ Maar als de oudste zoon thuiskomt, wordt die 
kwaad. Hij zegt: ‘Dat is niet eerlijk. Het was verkeerd wat hij heeft gedaan. Krijgt hij 
geen straf?’ ‘Jongen toch,’ zegt de vader, ‘doe mee met het feest. Want hij is toch je 
broer? Hij had wel dood kunnen zijn, en nu leeft hij toch. We waren hem kwijt, en nu 
hebben we hem weer terug.’

 
RK Kids.nl is afhankelijk

van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v.
RK Kids.nl

 
 

Fouten goed maken
Jezus heeft aandacht 
voor alle mensen, maar 
vooral voor mensen die 
hun fouten willen 
goedmaken. Hij heeft 
zijn apostelen de 
opdracht gegeven 
zonden te vergeven als 
mensen spijt hebben en 
God om vergeving 
vragen. In de Kerk heet 
dat het sacrament van 
de biecht. Wie 
vergeving heeft 
gekregen kan net zo blij
zijn als de jongste zoon 
omdat alles weer goed 
is. 
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Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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De ”Kinderkerk” gaat weer van start!  
Beste ouders,  

We mogen terugkijken op mooie vieringen van de eerste heilige 
Communie in onze parochies. Het was prachtig om de 
blijdschap van de kinderen te zien. 

Daarom zijn we na de communievieringen begonnen met de 
Kinderkerk. We hebben in de eerste 4 bijeenkomsten een goed 
begin gemaakt met een leuke opkomst van kinderen en ouders. 
Na een korte vakantieonderbreking beginnen we weer. 

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. Dat kan zijn door een korte uitleg 
(catechese), door het zingen van liedjes of door praktische 
dingen te leren die helpen om actief mee te kunnen doen. 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. Er wordt ook gedacht aan ontspanning en een kleine versnapering aan 
het eind. 

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 zichzelf 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. 

Daarna elke dinsdag.  

In het zaaltje achter de Paterskerk. 

Aanvangstijd: 15.15 uur 

De Heilig Mis begint altijd om 16.00 uur in de kapel van de Paterskerk 

 

Goed om te weten! 
 
U mag komen zo vaak als u wilt. Elke week, elke 2 weken of eens per maand. 
Probeer maar eens uit wat u en uw kind goed doet. 
Mocht u 15.15 uur niet halen (vanwege de schooltijden) dan kunt u ook iets later komen of alleen voor de 
heilige Mis. Als u alleen voor de heilige Mis komt dan graag uiterlijk 10 minuten voor aanvang in de kapel 
zijn (15.50 uur). 
Ouders, broertjes of zusjes zijn altijd welkom. Ook kinderen die de communie (nog) niet hebben gedaan 
zijn van harte uitgenodigd.  
 
Aanmelding is niet noodzakelijk maar wel prettig i.v.m. taakverdeling en eventuele versnaperingen. 
 
Email: mpmrijs@gmail.com of Mobiel: 0613476798 

Met vriendelijke groet en Gods zegen, 
 
Pastoor Martinus 
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Over de gezondheid
van bisschop Harrie Smeets

Het is inmiddels meer dan een jaar 
geleden dat bij bisschop Harrie Smeets 
een hersentumor werd ontdekt. De 
bisschop is daar afgelopen jaar op 
verschillende manieren tegen behandeld. 
Zo heeft hij sinds september vorig jaar 
twaalf keer een chemokuur ondergaan 
en is hij afgelopen voorjaar drie 
keer bestraald. Daarna is een korte 
rustperiode ingelast om te zien welk 
effect deze behandelingen zouden 
hebben. Na een recente MRI-scan is 
besloten dat de bisschop komende 
maanden opnieuw met chemo 
behandeld zal worden. Hij krijgt een 
tweede reeks van zes chemokuren, die 
om de zes weken worden toegediend.
Mgr. Smeets voelt zich onder de 

gegeven omstandigheden redelijk goed, 
al merkt hij wel dat zijn krachten 
afgenomen zijn en moet hij veel rust 
houden. Desondanks ontvangt de 
bisschop regelmatig gasten en laat 
hij zich ook voortdurend informeren 
over de ontwikkelingen in het bisdom. 
Komende maand zal Mgr. Smeets voor 
een korte vakantie naar Frankrijk gaan 
en daar onder andere de viering van 
het 200-jarig bestaan van de Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid in 
Crehen bijwonen. De zusters zijn het 
verleden op diverse plaatsen in Limburg 
actief geweest en hebben nog steeds 
een communiteit in Sittard.

https://bisdom-roermond.org
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Nu de kerkbesturen tot federaties omgevormd zijn – vooralsnog trouwens tot grote 
tevredenheid – is de volgende uitdaging ook andere aspecten van het parochieleven 
te bundelen. Tot nog toe kenden we in Venray twee parochiekantoren: eentje aan de 
Eindstraat en de andere in de pastorie Paterskerk. De een liep beter dan de ander. Maar 
veel werk werd ook op twee plaatsen (soms dubbel) gedaan. Of mensen bellen bij de 
een, niet wetend dat ze eigenlijk bij de ander moeten zijn. Per 1 september zullen de 
twee kantoren tot één parochiekantoor worden samengevoegd, voor misintenties, contact 
en ondersteuning van de kerkbesturen. Elke werkdag behalve woensdag is derhalve op de 
pastorie Eindstraat 6 iemand aanwezig van 9.30 uur tot 11.00 uur. Het parochiekantoor 
van de Paterskerk vervalt; de medewerkers verhuizen hun werkplek naar de Eindstraat.

We hopen ook daarmee krachten te bundelen, ten dienste van het geheel van onze 
parochies. De uren die er vrijkomen vanwege de bundeling zullen ook ingezet worden om 
de omliggende parochies te helpen daar waar nodig een betere administratie in te richten. 
Wie ‘de kerk’ nodig heeft, kan er graag terecht!

We vragen graag mbt misintenties om de aangegeven tijden goed in de gaten te houden 
en uiterlijk vóór het weekend de misintenties van de week erna door te geven. Sommigen 
wachten tot het laatste moment of komen net na de deadline van de drukker.

We hopen ook dat mensen aan de deur, via de telefoon of langs digitale weg aan het 
‘nieuwe’ parochiekantoor doorgeven als ze zelf of anderen een bezoekje van iemand van 
de priesters of van de diaconiegroep op prijs stellen. 

Met ingang van 1 oktober a.s. gaan de administraties van de Grote Kerk en de Paters-
kerk samen verder als één administratie die werkzaam zal zijn vanuit de pastorie aan 
de Eindstraat.
Misintenties voor beide kerken kunnen vanaf dan worden aangevraagd via telefoonnum-
mer 0478-550740. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle vragen die met beide parochies te 
maken hebben.
De vrijwilligers uit de twee parochies zullen hun werkzaamheden voortzetten vanuit een-
zelfde pastorie.

Eén parochiekantoor
per 1 september

Eén administratie
voor beide parochies in Venray-centrum
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In 2022 vindt het festival ‘Sch*t aan 
de grens’ plaats in het laatste weekend 
van augustus, onder het motto 
‘Grenzeloos verlangen’. Het festival 
vindt o.a. rondom de Grote Kerk in 
Venray plaats. De Grote Kerk sluit 
graag aan bij het festival. Het motto 
sluit naadloos aan.

Er worden korte ‘wandelingen’ door de kerk 
gehouden, langs ‘staties’ bij plaatsen die bij 
uitstek beantwoorden aan het grenzeloze 
verlangen dat in mensen leeft en dat 
ooit mensen bewogen heeft deze 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
1. De gewelven
2. De doopkapel
3. De biechtstoel
4. Het beeld van Sint Nicolaas
5. Het Marianum

Ter plekke wordt telkens een korte 
overweging gehouden, een lied gezongen 
of een gedicht gelezen. De plaatsen 
worden met mooie kleuren uitgelicht.

De gewelven
De oude mens had maar één verlangen. 
Of twee eigenlijk, maar die lagen in elkaars 
verlengde, want echte grenzen bestonden 
er niet. Meer dan wij nu had de oude 
mens Sch*t aan de grens. Hoe overleef ik? 
was zijn enige bekommernis. 

Daarom werd er hard gewerkt om te 
voorzien in zijn dagelijks brood. En de 
andere bekommernis was: hoe kom ik in 
de hemel? Want daar hoor ik toch thuis? 
Dat zat al in het verlangend aanvoelen 
van ieder mens: die hoop op eeuwig leven, 

over de grenzen van de vergankelijkheid 
heen, want niemand wil ten onder gaan 
of verloren lopen dan wel zinloos leven. 
Maar dat verlangen werd eens te meer 
gevoed en kreeg een concrete route toen 
rondtrekkende monniken van over zee 
hier het christelijk geloof kwamen brengen. 
Voortaan geloofde de mens dat zijn 
diepste verlangen een antwoord zou krijgen 
in Gods eeuwigheid voorgoed, waarvoor 
Jezus Christus zijn leven had gegeven en 
uit de doden was opgestaan.

En daarom dat midden in wat toen Venray 
was een kleine houten kerk werd geplant. 
De kerk in het midden van het dorp, van 
het leven. Daaromheen speelde het leven. 
Het verlangen van de mens had een doel 
gekregen: God. De verkondiging van de 
monniken is te plaatsen in de 8ste eeuw, 
de eerste kerk op deze plaats een eeuw 
later. Kerk, kuriakon, ‘van God’, waren we 
hier in Venray sindsdien.

In de 15de eeuw kende Venray grote bloei. 
Onder toedoen van de bemiddelde pastoor 
Gijs Gat, die verlangde naar een ietwat 
verhevener naam en zich daarom Gijsbertus 
van der Gaet noemde, verrees in het kleine 
Venray een gigantische kerk. Hoog boven 
alles uit torent voortaan het Huis van God, 
met een toren die diep geworteld in de 
aarde naar de hemel wijst. 

Van der Gaet speelde het allemaal klaar 
doordat hij het als Venrayse jongen in 
kerkelijke kringen flink gemaakt had: hij 
had gestudeerd en bekleedde aan het 
pauselijk hof menige hoge functie. Geld 
was geen probleem en hij verwezenlijkte 
zijn verlangen naar een grote kerk door 
een combinatie van diplomatie en het 
inspelen op het verlangen van de mens 
om een stukje hemel op aarde te creëren. 
Bij de groei en bloei van Venray hoorde 

Grenzeloos verlangen...
samenvatting

Achtergrondfoto: Erik Faesen
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een kerk die getuigde van wat er leefde: 
dankbaarheid om de welvaart en zegen 
van Godswege en nog steeds dat eeuwige 
verlangen dat het leven niet verloren gaat, 
maar bij God in de hemel geborgen zal 
zijn. In de kerk bestaat er geen grens: het 
leven hier op aarde en de gelukzaligheid in 
de hemel liggen in elkaars verlengde…

Doopkapel
Mensen zijn op deze plaats met hun kindje 
naar de kerk gekomen om het te laten 
dopen. God wordt gedankt voor dit nieuwe 
leven, ons toevertrouwd. We bedenken het 
leven zelf niet, we maken het niet eens, we 
geven het door. Op deze plaats hebben 
mensen altijd gelovig uiting gegeven aan 
hun verlangen ‘van God te zijn’: het leven 
is er niet zomaar, stom toeval, had ook 
niet kunnen zijn of zoals we op vandaag 
zouden zeggen een algoritme, maar een 
geschenk. 

Voelend en tastend, kijkend en luisterend, 
spelend met zijn handjes en voetjes, wil het 
kleine kindje vol verlangen naar houvast 
zijn omgeving verkennen. Oren heeft het 
om te horen, om alle geluiden en plaats 
te geven. Met zijn ogen kan het zien wie 
hem/haar met liefde en zorg omringen. 
Zijn stem verkondigt vreugde en verdriet 
en het lachende gezichtje maakt ons blij. 
Wij bidden bij deze doopvont dat dit kind 
zich mag gaan ontdekken in zijn ware 
grootheid. En we verlangen dat we aan 
dit kind alles geven wat het lichamelijk en 
geestelijk nodig heeft om een gelukkige 
mens te worden en andere mensen 
gelukkig te kunnen maken. Dat verlangen 
vinden we beantwoord in de weg die Jezus 
ons is voorgegaan. 

Elk kind dat gedoopt wordt, doet ons 
denken aan ons eigen leven: we komen 
van God, worden ondergedompeld in 

de aarde, zullen er ook in omkomen, 
maar er uit opstaan zoals uit het water, 
om te leven. Ondertussen mogen we 
verlangend door het leven trekken, totdat 
we grenzeloos thuiskomen bij Hem die 
ons diepste verlangen in ons hart heeft 
gelegd…

Ons thema Grenzeloos verlangen krijgt in 
de doopkapel verschillende gezichten. Ons 
menselijk ritme en denken gaat uit van 
zeven dagen in de week. Zo heeft God het 
in de Schepping bedoeld en zo rekenen we 
nog. Maar de kapel zelf, alsook de kroon 
op de doopvont zijn achthoekig, naar 
oeroud christelijk gebruik: die menselijke 
grens van zeven dagen wordt door God 
doorbroken met een nieuwe, ofwel achtste 
dag, waarop nieuw leven doorbreekt. 

Maar ook nog op een andere manier 
krijgt ons thema Grenzeloos verlangen hier 
handen en voeten. Het is niet bij verlangen 
alleen gebleven: de Venrayse jongen dr. 
Henri Poels gaf zich in zijn leven aan de 
sociale rechtvaardigheid in met name de 
Limburgse mijnen. De oude grenzen tussen 
heren en knechten werden overbrugd 
in zijn succesvolle streven naar meer 
onderlinge sociale rechtvaardigheid. Kort bij 
de plaats waar hij geboren is worden nu 
hier in de oude kluis zijn eretekenen en 
versierselen bewaard, alsook zijn kelk en 
ciborie.

Door het doopsel worden we over alle 
menselijke grenzen heen kinderen van God, 
die echter in Jezus’ Naam en in de kracht 
van de Geest een taak hebben in deze 
wereld: om het diepste verlangen van de 
mens niet alleen wakker te houden, maar 
er ondertussen ook alles aan te doen 
om een stukje hemel op aarde al waar te 
maken…
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Biechtstoel 
Maar ja… dat lukt ons niet altijd. Soms 
niet, vaak niet. Ons niet en onze wereld 
niet. ‘In de kerk bestaat er geen grens: het 
leven hier op aarde en de gelukzaligheid 
in de hemel liggen in elkaars verlengde…’ 
hebben we gezegd. Maar ja. Soms staan 
we onszelf daarbij in de weg…

Wie verlangt er niet naar heelheid, 
gaafheid, puur zijn, een mens uit één stuk? 
We voelen aan: zo en niet anders zijn we 
bedoeld. Maar we zijn en blijven mensen, 
die op weg zijn naar de hemel, maar 
ondertussen met vallen en opstaan, met 
dwaal- en omwegen hun draai moeten zien 
te vinden. Soms lukt dat heel goed, soms 
totaal niet. Of soms pakken de dingen 
toch weer anders uit dan verlangd, gedacht 
en gedroomd. We stoten op eigen en 
elkaars grenzen…

Een monnik werd eens gevraagd wat voor 
hem de kern van zijn kloosterleven was. 
Hij had van alles kunnen noemen: het 
kloostergebouw, de liturgie, het gregoriaans, 
de stilte, de ambiance, het ritme, de serene 
rust en regelmaat. Maar hij noemde iets 
anders: dat ik elke dag weer mijn fouten 
mag maken, maar evenveel keren ook weer 
onder Gods zegen opnieuw mag beginnen. 
En dan niet te veel omkijkend naar wat er 
nu weer mis is gegaan, maar enkel naar 
best vermogen gefocust op mijn diepste 
verlangen: rein voor God mogen treden en 
daarom ook elkaar met Gods ogen van 
medelijden en barmhartigheid mogen zien.

‘Er is meer vreugde in de hemel over 
één zondaar die zich bekeert, dan over 
de negenennegentig rechtvaardigen die 
menen geen bekering of vergeving nodig te 
hebben…’ zegt Jezus. Die vreugde van de 
verzoening wordt in onze kerk uitgedrukt 
in uitgesproken feestelijk versierde 
biechtstoelen. Het moet een eer, een feest 
zijn hier naar binnen te mogen gaan. In 
het midden zit de priester die met Gods 
oren luistert en woorden van Gods genade 

spreekt. Links en rechts mogen de mensen 
die van zichzelf weten niet perfect te zijn 
tot de biecht naderen. Duisternis wijkt voor 
licht, de nacht van de ziel loopt over in 
een nieuwe en heldere dag.

De biechtstoelen van de Grote Kerk uit het 
midden van de 19e eeuw zijn in zeer rijke 
en feestelijke neobarok opgetrokken. Putti 
vliegen er rond, ze dragen guirlandes met 
vruchten: zo zijn we bedoeld en zo worden 
we hier weer hersteld. Mansgrote heiligen 
nodigen ons uit binnen te treden. Allemaal 
hebben ze zelf ervaren hoe merkwaardig 
het leven kan lopen, hoe ze er zelf anders 
en beter op hadden moeten reageren, 
maar dat niets hen kan scheiden van de 
liefde van Christus. Het diepmenselijke 
verlangen wordt hier grenzeloos 
ontboezemd en bevestigd.

Onze biechtstoelen zijn plaatsen 
van blijdschap en vreugde: na een 
biechtgesprek over wat iemand bezig houdt 
en wat hij moeilijk vindt, komt een mens 
weer glimlachend naar buiten. En waar 
je in de rest van de maatschappij een 
verharding ziet en mensen elkaar nakijken, 
mag je hier zijn wie je bent: met groot 
respect word je ontvangen. En er draaien 
geen camera’s mee zoals bij de Rijdende 
Rechter of het Familiediner en er komt ook 
niet een cameraploeg na een jaar terug 
om te kijken of je er nog in gelooft… hier 
gebeurt het gewoon: lucht je ziel in een 
intiem gesprekje tussen God en jou, waarbij 
de priester je in Gods Naam de hand 
oplegt en Gods woorden van liefde en 
vrede spreekt. Tarieven? Nee, gratis, gratia, 
genade.

Sint Nicolaas
We kunnen op onze wandeling langs 
de plaatsen van verlangen in deze kerk 
niet voorbijgaan aan het beeld van Sint 
Nicolaas. Menige kinderziel (maar kan 
ook ouder) leeft op naar 5 december 
toe. Sint Nicolaas en Venray hebben wel 
wat met elkaar: Venray is een van de 

Achtergrondfoto: Erik Faesen
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oudste, zo niet de oudste plaats waar 
Sinterklaas jaarlijks wordt binnengehaald. 
Vol verwachting kloppen veler harten…

Sint Nicolaas, Turks bisschop uit de 4de 
eeuw, doch later geclaimd door kooplieden 
uit Bari die zijn relieken hadden geroofd, 
werd omgeven met vele legenden van 
met name goedheid en milddadigheid. 
Zo schonk hij drie jongelingen het leven 
terug die door een herbergier waren 
vermoord en redde hij een vader van 
de noodgedwongen verkoop van zijn 
dochters door drie gouden appeltjes bij 
de armzalige man door de schoorsteen te 
werpen. Alle verlangens van zowel ouders 
en kinderen werden vervuld. Kooplieden, 
handelaren en schippers hadden hem 
graag als patroon. Zijn verering was groot 
in Europa. Hij was populair met name 
in kust- en handelsplaatsen, zoals altijd 
doorvoerhavens voor van alles en nog wat, 
in dit geval van de Sinterklaasverering. 

Venray stichtte een Sint Nicolaasgilde in 
1478. Een niet onfortuinlijke familie droeg 
de lasten. Kooplieden sloten zich maar 
wat graag bij dit gezegende gilde aan. 
Die bundeling van krachten liet Venray 
niet met lege schoenen achter. Het grote 
succes en de welvaart dankte men graag 
aan Sint Nicolaas.

Tijden veranderen, maar Sint Nicolaas 
bleef in ere gehouden. In 1888 werd 
de goedheiligman naar wie met groot 
verlangen werd uitgezien hier in Venray 
plechtig binnengehaald. Het werd een 
plechtstatige doch ook bonte stoet. Op 
een gegeven moment vond men clowns en 
acrobaten niet meer zo gepast en voerde 
men… Zwarte Piet in. 

Marianum
Grenzeloos verlangen… in het hart van 
de kerk hangt het Marianum, tussen 
hemel en aarde. Een Marianum – ook wel 
genoemd OLVrouw in de zon – beeldt 
aan weerszijden Maria af, staande op een 

maansikkel, maar daaronder – overwonnen 
– een duivelskop. Maria draagt het Kind 
– de Redder van de Wereld – op haar 
arm en houdt een vrucht omhoog. Op de 
schichten en stralen rondom zijn engelen 
aangebracht die naar Maria’s Kroon wijzen. 
Het geheel is gevat in een rozenkrans. 
Het beeld dateert van rond 1500. Waarom 
het er hangt? Het hangt tussen hemel en 
aarde: we leven op aarde, maar verlangen 
naar de hemel. Het hangt naar twee 
kanten (zonsopkomst en zonsondergang): 
wat zou ons deren? Want een der onzen, 
Maria, is er al: we gaan met haar op 
weg. En de weg daartoe is het kruis van 
Christus dat er tegenover hangt: Hij is de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Klein 
detail: Kindje Jezus houdt een vogel vast. 
Vast de Heilige Geest die Hij zal zenden 
om ons te leiden. Maar ook de menselijke 
ziel, die verlangt, waarbij dat verlangen 
soms in onze vinger bijt, zoals op één 
van de twee kanten te zien is. Alsof het 
vogeltje Jezus maant op te schieten met 
de redding van de ziel…

Door de oudheid van het beeld, door 
de plek tussen hemel en aarde en door 
de voorstelling komen hier alle tijden 
samen: de hemel daalt af, om de aarde 
op te nemen in het hemelse. Als dat een 
adequaat antwoord is op ons Grenzeloos 
verlangen? Maria met haar eeuwige 
schoonheid en glimlach verwelkomt ons…

Deken Ed Smeets
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Academie Rolduc   
                                         

  

…

 

Flyer ‘gezocht & gevonden’ 
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…
Spiritualiteit is in. Spiritualiteit doet ‘t ‘m. Om de haverklap
ergens een jaar, maand, week of dag ‘van de spiritualiteit’, zij het dan wel in 

en (serieuze) tijdschriften. ‘Men’ is h

–

– –

door de eeuwen heen grote ‘spiritualiteiten’ en geestelijke families. In deze 



32

€ 5,
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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 Eerste Heilige Communie 2023  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    Boschuizen 

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 br. 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
 

Agenda
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Academie Rolduc - Nieuw seizoen lezingenreeks Academie Rolduc
De serie lezingen van Academie Rolduc begint aan een nieuw seizoen. Vanaf eind 
september tot juni volgend jaar worden er maandelijks lezingen rond actuele thema’s 
aangeboden in Kerkrade, Maastricht en Sevenum/Venray. De eerste bijeenkomst in Venray 
vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022: D. Rohling: Via pulchritudinis - filosofische 
overwegingen bij de ‘schoonheid’. De andere geplande lezingen zijn op 14 februari (L. 
Hendriks: Oorlogsrecht in de huidige tijd, te Venray) en dinsdag 16 mei (H. Notermans: het 
vluchtelingenvraagstuk: regels, mogelijkheden en kansen). 

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en 
maatschappij. Alle bijeenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te bezoeken. 
Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezingen van Academie 
Rolduc beginnen steeds om 19.30 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Het volledige 
programma voor het nieuwe seizoen is na de zomervakantie te vinden op www.rolduc.
nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: 
academie@rolduc.nl.

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!

Bijbelavonden Van kaft tot kaft
We zijn inmiddels een heel eind onderweg met onze ‘Bijbel, 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!

Allerheiligen & Allerzielen
Aan het einde van oktober, begin november, wanneer de natuur stilaan haar glans verliest 
en zich opmaakt voor de winterperiode, viert de kerk Allerheiligen en Allerzielen, waarbij 
haar aandacht bijzonder uitgaat naar hen die de winter van de dood zijn ingegaan: onze 
dierbare overledenen, die we wellicht in deze tijd van het jaar bijzonder aan onze zijde 
missen.

Twee november is Allerzielendag. De kerk gedenkt dan allen die ons voorgingen naar het 
Hemels Vaderhuis. Op deze dag dragen we de Eucharistie op voor alle overledenen. ‘Met 
name’ worden genoemd zij die ons sinds Allerzielen vorig jaar zijn ontvallen. Zo willen 
we uitdrukking geven aan ons geloof – te midden van alle verdriet en gemis – dat de 
dood het laatste woord niet heeft, maar dat ons sterven is als ‘de winter in gaan’: zoals 
de natuur krachten verzamelt om in het nieuwe voorjaar opnieuw tot bloei te komen, zo 
geloven we dat onze dierbaren bij God thuis ten volle leven. We bidden we om kracht en 
troost voor hun familieleden en vrienden.

Allerheiligen vieren we op dinsdag 1 november (9 uur Grote Kerk en 18.30 u Paterskerk). 
Allerzielen op woensdag 2 november (9 uur Grote Kerk en 18.30 u Paterskerk). Op 
Allerzielen zullen we in beide Missen de overledenen van het voorbije jaar bijzonder 
gedenken, wier namen we ook op een gedachtenisprentje hebben aangebracht.
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In veel parochies is het gebruik dat rond Allerheiligen en Allerzielen de graven van onze 
lieve dierbaren jaarlijks opnieuw gezegend worden. We drukken daarmee ons geloof uit 
dat onze dierbaren, zoals hun lichamen geborgen zijn in de aarde, voor eeuwig geborgen 
mogen zijn in Gods liefde. We bidden tegelijk ook dat de graven plaatsen van hoop en 
gelovig vertrouwen en van troost mogen zijn voor hen die met een lege plaats verder 
moeten door het leven. In onze Venrayse parochies bestaat dat gebruik als zodanig niet, 
maar de priesters willen graag mensen die dat willen er de kans toe geven. U kunt er 
graag een afspraak voor maken (0478-550740 of deken@rkvenray.nl): we spreken dan een 
kort gebed uit aan het graf en zegenen het.

Eerste heilige Communie en Vormsel 2023
Met de aanvang van het nieuwe schooljaar begint ook de jaarlijkse voorbereiding van 
de kinderen op de EH Communie en het Vormsel. Een algemene informatieavond wordt 
gehouden 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. Kinderen 
in groep 4 en 8 zullen via de scholen bericht worden. Wie niet op de scholen zit maar 
anderszins wil aansluiten kan zich graag melden (contact@rkvenray.nl). 
De data voor 2023: EH Communie Paterskerk op zondag 14 mei om 11 uur; EH 
Communie in de Grote Kerk op zondag 4 juni om 11.30 uur; het H. Vormsel voor beide 
parochies op zondagmiddag 23 april om 14 uur.

Ziekenmiddag 2022
Sinds jaar en dag werd in menige parochie een ziekentriduum aangeboden. Het waren 
drie dagen waarop zieken en mensen die gewoonlijk niet zo gemakkelijk de deur uit 
kunnen uitgenodigd werden voor een ‘kleine bedevaart’ ter plekke: drie dagen met ruimte 
voor bezinning, inspiratie, gezelligheid en ontmoeting. De Mis werd gevierd en het lof, en 
tussendoor was er volop ruimte voor ontspanning en entertainment. 

In veel parochies is het ziekentriduum in de loop van de tijd om allerhande redenen 
teruggebracht tot een ziekenmiddag. In Venray organiseert de parochie Sint Petrus’ Banden, 
thans samen met de Paterskerk en Smakt, op dinsdag 13 september voor de 37ste keer 
een ziekenmiddag in Zaal Anno ’54. Deken Smeets celebreert de H. Mis, die gezongen zal 
worden door het kerkkoor. Na de Mis is er uitgebreid gelegenheid tot ontmoeting.

Vanaf 13 uur kan men binnenlopen, de Mis begint om 14 uur. Men kan zich aanmelden 
(diaconie@rkvenray.nl) ofwel op de pastorie Eindstraat en daarbij aangeven op eigen 
gelegenheid te komen dan wel graag opgehaald en thuisgebracht te worden. Vele 
vrijwilligers staan klaar om deze middag te verzorgen. We hopen velen te mogen begroeten 
en er met elkaar een dankbare middag van te kunnen maken. Vanzelfsprekend zijn er voor 
de deelnemers geen kosten verbonden aan de middag. Ook wie nieuw is of er eerder 
nooit geweest is, is welkom!
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1 3  S E P T E M B E R  2 0 2 2  I S  E R  W E E R
E E N  I N S P I R E R E N D  E N  G E Z E L L I G
S A M E N Z I J N  V O O R  Z I E K E N  E N
T H U I S Z I T T E N D E  M E N S E N  V A N  D E
P A R O C H I E  S I N T  P E T R U S ’  B A N D E N
V E N R A Y ,  O N Z E  L I E V E  V R O U W
V A N  Z E V E N  S M A R T E N  V E N R A Y  E N
R E C T O R A A T  S M A K T .

T U S S E N  1 3 . 0 0 U U R  E N  1 3 . 4 5  U U R
H E T E N  W I J  U  W E L K O M  B I J  D A N S
E N  P A R T Y C E N T R U M  ' A N N O  5 4 ' ,
R A A D H U I S S T R A A T  6  I N  V E N R A Y .

Om 14.00 uur zal Deken Ed Smeets voorgaan in een plechtige Eucharistieviering
met medewerking van het Kerkkoor o.l.v. mevr. Gardeniers.

BEZINNINGSMIDDAG
- HET 37E JAAR - 

A A N M E L D E N  V I A  O N D E R S T A A N D E  S T R O O K

N A A M  … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A D R E S  … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T E L .  N U M M E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … …

       I K  K O M  O P  E I G E N  G E L E G E N H E I D

       I K  H E B  V E R V O E R  N O D I G  
       ( A A N K R U I S E N  W A T  V A N  T O E P A S S I N G  I S )

I N G E V U L D E  S T R O K E N  K U N T  U  V O O R  9  S E P T E M B E R  A . S .  A F G E V E N  B I J  D E  P A S T O R I E
I N  D E  E I N D S T R A A T ,  A C H T E R  I N  D E  K E R K E N  O F  K A N  P E R  M A I L  T O E G E S T U U R D
W O R D E N  A A N  D I A C O N I E @ R K V E N R A Y. N L
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Ik geef de pen door aan...

Ja en nu??? Ik ben Joep Krijnen, geboren 
te Bussum op 2 juni 1941.
In limburg terecht gekomen voor een 
woning te Venray, waar ik in 1964 
begonnen ben bij de afdeling stedebouw 
van de gemeente Venray.
Daar heeft ons gezin zich gevormd: 1 
vrouw en 2 kinderen.

Op een goede dag vroeg mijn collega Piet 
Vermeldvoort of ik lector in de Vredeskerk 
wou worden. Dat heb ik vele jaren gedaan.
In de tussentijd is er van alles gebeurd, daar 
ga ik liever niet verder op in.
Totdat ik voorzitter van ‘Het Z  andakker’ ben geworden.
Vele mensen weten dat dit een bloeiende vereniging is geworden.
Daarbij hoort een gildepriester bij. Deken C. Bushman was de eerste, met hem is het 
gildealtaar tot stand gekomen met de kelk, stola en het St. Jansbeeld.
Daarna kwam deken J. Coenen, ook tot gildepriester geïnstaleerd.
In 2002 was ik het Gildegebouw aan het schilderen en ben toen enkele meters naar 
beneden gevallen. De deken kwam toen bij mij op ziekenbezoek en heb ik beloofd om 
acoliet te worden als ik weer beter zou worden. Dat is een goed besluit geweest, want het 
is geweldig om bij de priester te zijn als deze de mis opdraagt.
Bij de consecratie gebeurt iets onverklaarbaars, niet te begrijpen .
Ook doe ik met een stel geweldige dames het koper poetsen, twee keer per jaar.
Daarna kregen we deken H. Smeets, ook onze gildepriester en later de bisschop van het 
bisdom Roermond. Als schutterij hebben wij daar ook een bijdrage aan geleverd.
Ook de kerststal op de Grote Markt heeft 33 jaar veel aandacht en volle zorg gehad. Hier 
heb ik altijd van genoten.
Nu hebben we deken E. Smeets, waar het ook heel plezierig is om de mis mee te mogen 
dienen. 
Ik ben nu 81 en doe alles een beetje rustiger aan, maar het verenigingsleven en de liefde 
voor de kerk zullen nooit over gaan.
Zo ben ik sinds 1988 keizer van de schutterij (3x achtereen volgend koning schieten, 
waarop je deze titel behoudt voor het leven). Hier ben ik altijd heel trots op geweest en zal 
ik ook altijd blijven.
Tot ziens in de kerk!

Joep Krijnen

Ik geef de pen door aan de familie Donders!



Redactie
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 
24-07-22 Stijn Wester
10-07-22 Dyon Jacobs
10-07-22 Boris van Dijck
03-07-22 Javnovi Hendriks
03-07-22 Jolaisa van Maurik
29-05-22 Daniëlle Christiaans
22-05-22 Jans Janssen
08-05-22 Pauline Weijers

Huwelijken
03-07-22 Roan Ursulmann 
  en Jolijn van Goch
02-07-22 Ritchie Kromhout van der Meer
  en Charlotte Janssen
22-06-22 Kasper van Dijk
  en Bernadette Verstegen
Huwelijk te Slowakije: 
René Peeters en Monika Andrejcakova

Overleden  
11-08-22 Gerrit Peeters  93 jaar
27-06-22 Mie Gommans  83 jaar
26-06-22 Toon Janssen  92 jaar
18-06-22 Mia Litjens-Lucassen 97 jaar
17-06-22 Mariet van den
  Bekerom  96 jaar
19-05-22 Thérèse Schaeffers-
  van Bragt  93 jaar
10-05-22 Léon Dorren  78 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 
17-07-22 Maxime Rossel
10-07-22 Jolijn Jeuken
29-05-22 Arthur van Aarsen
15-05-22 Michaëlle Bisschops

Overleden
14-08-22 Theis Gootzen  59 jaar

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! 



Hij beloofde geen dagen zonder pijn, geen lachen zonder 
verdriet, geen zon zonder regen.

Maar hij beloofde kracht voor de dag, troost voor de 
tranen en licht voor onderweg

Achtergrondfoto: Marloes de Bree


