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Afscheid zusters Ursulinen op 1 en 20 november 
Bijna 200 jaar waren ze in Venray aanwezig en actief, de zusters 
Ursulinen. Geïnspireerd door hun stichteres, de H. Angela Merici en 
op voorspraak van de patronesse, de H. Ursula, hebben de zusters 
zich sinds 1838 in dienst gesteld van de Venrayse gemeenschap, 
met de zorg voor de meisjesschool en het pensionaat Jerusalem als 
hoofdmoot. Ook na de tijd van Jerusalem bleven de zusters 
aanwezig, actief en betrokken, vanuit Huize Sint Oda aan de 
Merseloseweg. Aan die bijna twee eeuwen durende presentie komt 
thans een einde: gezien de vergrijzing vertrekken de laatste zusters 
in november naar Grubbenvorst.  
 
We mogen spreken van het einde van een tijdperk, voor de 
Ursulinen, maar ook voor Venray. Want met het vertrek van de 
Ursulinen verdwijnen de laatste religieuzen uit Venray. Het waren 
met name de religieuzen die gedurende vele jaren Venray 
‘kleurden’: de vele kloosters en instituten die Venray rijk was, 
kwamen nagenoeg allemaal voort uit de religieuzen die in Venray 
woonden, leefden en werkten. 
 
We willen de zusters niet met de stille trom laten gaan, al geven ze 
zelf aan hun vertrek in kenmerkende bescheidenheid te laten 
plaatsvinden. Op Allerheiligen 1 november houdt overste zr. 
Angélique van Laarhoven osu een voordracht in het kader van de 
lezingencyclus ‘Gezocht en gevonden’, om 19.30 uur in de 
Paterskerk. 
 
Op Christus Koning, zondag 20 november, vieren we om 9.30 uur 
de H. Mis in de Grote Kerk, waarna aansluitend in Museum 
Venray gelegenheid is afscheid te nemen van elkaar. U bent van 
harte welkom!  Deken E. Smeets 

 

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: 21-11 & 12-12 

Lees hier alle informatie! 

 

Communie & Vormsel 2023 

Inmiddels zijn de introductie-ouderavonden achter de rug en 
staan we te popelen om met de voorbereiding en catechese 
te kunnen beginnen. Wie de aanmelding gemist heeft, graag 
zo spoedig mogelijk aanmelden via (contact@rkvenray.nl). 

http://www.rkvenray.nl/
http://www.rkvenray.nl/
mailto:pastorie-grotekerk@rkvenray.nl
mailto:pastorie-paterskerk@rkvenray.nl
mailto:rectoraat-smakt@rkvenray.nl
https://tikkie.me/pay/GroteKerk/8wGUhoEpAq2hm9ijtm8z8k
https://stjozefkapelsmakt.nl/rectoraat/
https://tikkie.me/pay/Paterskerk/umHDH5Gia34jrqsaa7Ccpq
https://www.rkvenray.nl/2022/10/18/stemvorming-voor-zangers-en-aspiranten/
mailto:contact@rkvenray.nl


 
Lees hier alle informatie. 

 
Bijbelavonden Van kaft tot kaft 
Er staan nog enkele data open: dinsdag 29 november en 
dinsdag 13 december. Ook wie eerder niet deelnam is 
welkom! 

 

Diaconiegroep 
Wie een bezoekje van iemand van de diaconiegroep of van 
de priesters op prijs stelt (ook voor een huiszegen of de 
heilige Communie thuis) kan zich graag melden op de 
pastorie aan de Eindstraat of via contact@rkvenray.nl. Ook 
als u weet dat iemand ziek is of een bezoek op prijs stelt, 
horen we het graag. Laten we blijvend omzien naar elkaar! 

 

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.… 

 

AGENDA 
 

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 
  Afscheid zrs. Ursulinen 
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  
 

Kerstmis 
kerstavond:  Paterskerk 17.00 uur (peuterdienst)  

Grote Kerk 18.00 uur 
Paterskerk 20.00 uur  
Grote Kerk 22.00 uur 

1e Kerstdag:  Grote Kerk 9.30 uur 

Paterskerk 11.00 uur 
middag doorlopend kinderzegen Grote Kerk 

2e kerstdag:  Grote Kerk 9.30 uur 

Paterskerk 11.00 uur 

https://usercontent.one/wp/www.rkvenray.nl/wp-content/uploads/2022/07/Flyer-Gezocht-gevonden-2022-2023.pdf?media=1645964065
mailto:contact@rkvenray.nl
https://www.rkvenray.nl/het-uur-van-de-goddelijke-barmhartigheid/
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/nieuwsbrief/
mailto:contact@rkvenray.nl


 
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. 

 

Zondag 20 november 2022 - 17 u Kerk H. Jozef te Smakt 
Lees hier alle info 

 

De kerk…? De crisis van de kerk in het westen is zeer groot 

en corona was daarbij een openbarende factor. Wat we al langer 
wisten, kwam toen in volle scherpte aan het licht en versterkte de 
zaken nog. Wie dacht dat mensen in crisis naar het geloof zouden 
(terug)grijpen, zat goed fout. Voeg daar de secularisering en de 
schadalen aan toe en het geeft geen vrolijk beeld. In 40 jaar tijd 
werd het katholieke geloof van mainstream tor uitzonderlijk. De 
kloosterwereld verdampte bijna en de parochies kennen een zeer 
uitgedund priester- en lekenbestand. Met de vele kerkgebouwen 
slepen we de last van het verleden mee en tegelijk hebben we 
behoefte aan lokale verankering en nabijheid, waardoor we onze 
parochiekerk in de buurt liefst niet zien verdwijnen. We zitten in 
een overgangsfase van meerderheids- naar keuzekerk en die krimp 
brengt onvermijdelijk groot verlies teweeg. We weten nog niet wat 
de toekomst brengen zal en óf er iets nieuws geboren wordt. Er is 
tegelijk geboorte- en stervenspijn. De toekomst van het geloof ligt 
voor mij de in de geestelijke begeleiding van kleine groepen, zoals 
eertijds de gezinsgroepen. Niet in de massakerk, maar in het samen 
op weg gaan. Ouderen worstelen met ‘wat ze ons toch allemaal 
hebben wijsgemaakt’. Jongeren stammen dan weer uit een cultuur 
van religieuze ontbossing. Kan aan al die zoekenden de essentie van 
het christendom worden aangeboden en zo ja, hoe? Onze kracht en 
eigenheid liggen in de navolging van Christus. Waar krijgt die 
gestalte en hoe wordt die gevoed? Waar kunnen jonge 
volwassenen terecht voor 
geloofsverdieping? Hoe bereiken we 
wie niet naar de kerk komt? Preken we 
niet te veel voor eigen kerk? Tegelijk 
blijf ik hoopvol, want onze boodschap is 
krachtig genoeg om staande te blijven. 
Altijd zullen er mensen zijn voor wie 
God tot leven komt doorheen de Bijbel 
of door ontmoetingen met inspirerende 
geloofsgetuigen. 

Emmanuel van Lierde  
in Tertio augustus 2022 

 

Gebed voor de schepping 
 
Vader, wij loven U,  
samen met alle schepselen die voortkomen uit uw machtige hand.  
Zij zijn van U, zij zijn vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde.  
Geprezen zijt Gij.  
 
Jezus, Zoon van God, alles werd door U geschapen.  
U werd gevormd in de schoot van Maria,  
U werd een deel van deze aarde,  
U keek naar deze wereld met menselijke ogen.  
U leeft nu in elk schepsel, als verheerlijkte Verrezene.  
Geprezen zijt Gij.   
 
Heilige Geest,  
door uw licht richt U deze wereld naar de liefde van de Vader.  
U ondersteunt de verzuchtingen van de schepping.  
U leeft ook in ons hart om ons aan te zetten tot het goede.  
Geprezen zijt Gij.  
 
O, Drie-ene God,  
onovertroffen gemeenschap van oneindige liefde,  
leer ons U te aanschouwen in de schoonheid van het universum  
waar alles spreekt van U.  
 
Wek onze lof en dankbaarheid op  
voor elk schepsel dat U geschapen hebt.  
Schenk ons uw genade  
om ons innig verbonden te voelen met al wat bestaat.  
 
Liefdevolle God,  
toon ons onze plaats in deze wereld   
als instrumenten van uw liefde  
voor alle schepselen op deze aarde  
omdat geen ervan door U vergeten wordt.   
 
Verlicht de machtigen en de rijken  
opdat ze behoed worden voor de zonde van de onverschilligheid,  
opdat ze houden van het gemeenschappelijke goed,  
zich ontfermen over de armen  
en zorg dragen voor de aarde die we bewonen.  
 
De armen en de aarde smeken U,  
Heer, door uw macht en Uw licht,  
bescherm elk leven,  
schenk ons een betere toekomst,  
laat uw Rijk komen  
van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.  

 
Geprezen zijt Gij.  
 
Amen. 
  
Gebed  
van  
paus  
Franciscus  
uit  
encycliek  
Laudato Si 
 

https://www.omroepvenray.nl/
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_het_licht_bezongen_2022.pdf


Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Ouderdom … (1) 
Paus Franciscus, catechese wekelijkse algemene audiëntie, 2022 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! Vandaag starten we een 
catechesetocht die inspiratie zoekt in Gods Woord over zin en 
waarde van de ouderdom. We gaan nadenken over de ouderdom. 
Sinds enkele tientallen jaren staat deze leeftijd voor een waarlijk 
“nieuw volk”: de bejaarden. Nooit zijn we in de geschiedenis van 
de mensheid zo talrijk geweest. De dreiging uitgesloten te worden 
is er vaak: nooit zo talrijk geweest, nooit groter dreiging van 
uitsluiting. Bejaarden worden vaak gezien als “een last”. In de 
dramatische eerste periode van de wereldwijde epidemie hebben 
zij de hoogste prijs betaald. Ze waren reeds het zwakke en 
verwaarloosde deel. In leven keken we niet erg naar hen om. We 
hebben ze zelfs niet zien sterven. 
We leven allen in een heden waarin kinderen, jongeren, 
volwassenen en bejaarden samenleven. Maar de proporties zijn 
veranderd. De levensduur is massaal vergroot en, in grote streken 
van de wereld, is het kindertal gering. Er wordt zelfs gesproken 
over een demografische winter. Een onevenwicht dat vele 
gevolgen heeft. De heersende cultuur heeft de jongvolwassene als 
enig model, dat wil zeggen: een zelfredzaam individu dat immer 
jong blijft. Maar, is dat waar dat de jeugd de volle zin van het 
leven heeft terwijl de ouderdom slechts de leegte en het verlies 
vertegenwoordigt? Is dat waar? Slechts de jeugd bezit de volle zin 
van het leven en de ouderdom is de leegte van het leven, verlies 
van leven? De verheerlijking van de jeugd als enige leeftijd 
waardig om het menselijk ideaal te vertolken, samen met het 
misprijzen voor de ouderdom, gezien als broosheid, aftakeling of 
handicap, is het heersende beeld van de heersende machten in de 
twintigste eeuw. Hebben we dit vergeten? 
De verlenging van het leven heeft een structurele invloed op de 
geschiedenis van enkelingen, gezinnen en samenlevingen. We 
moeten ons de vraag stellen: zijn de spirituele kwaliteit en de 
gemeenschapszin, voorwerp van denken en liefde, aangepast aan 
dit gegeven? Moeten bejaarden misschien verontschuldigingen 
aanbieden voor hun overleven ten koste van anderen? Of kunnen 
ze geëerd worden omwille van de gaven die ze aanbrengen aan 
levenszin voor allen? Immers, bij de vertolking van de zin van het 
leven – en precies in de zogenaamde “ontwikkelde” culturen – 
heeft ouderdom weinig invloed. Waarom? Omdat ouderdom 
beschouwd wordt als een leeftijd die weinig bijzondere inhoud te 
bieden heeft evenmin als eigen zingeving aan het leven. Meer 
nog, het ontbreekt aan aanmoediging van mensen om hen op te 
zoeken en het ontbreekt de gemeenschap aan vorming om ze te 
erkennen. Dus, voor een leeftijd die een bepalend deel van de 
samenlevingsruimte inneemt en gaat over een derde van het hele 
leven zijn er – soms – zorgplannen, maar geen bestaansprojecten. 
Zorgplannen, ja. Maar geen projecten om volop te kunnen leven. 
Dit is een leegte in het denken, in de verbeelding, in de 
creativiteit. In dit denken is de bejaarde man, de bejaarde vrouw, 
wegwerp materiaal. In deze wegwerpcultuur fungeren bejaarden 
als wegwerp materiaal. 

 
Jeugd is zeer mooi, maar eeuwige jeugd is een zeer gevaarlijke 
begoocheling. Oud zijn is even belangrijk – en mooi – als jong zijn. 
Laten we ons dat herinneren. De verbondenheid tussen de 
generaties, die aan het menselijke de leeftijden van het leven 
schenken, is onze verloren schat en die moeten we terugvinden. 
Moet teruggevonden worden, in deze wegwerpcultuur en in deze 
cultuur van de productiviteit. 
… Als grootouders terugplooien in zwaarmoedigheid, zullen 
jongeren zich nog meer buigen over hun smartphone. Het scherm 
blijft misschien aan, het leven echter dooft voortijdig. Bestaat de 
ergste terugslag van de wereldwijde epidemie niet in het 
verdwalen van de jongeren? Ouderen bezitten de rijkdom van het 
geleefde leven waarop ze elk ogenblik beroep kunnen doen. 
Zullen ze alleen maar kijken naar de jongeren die hun visioen 
verliezen of zullen ze hen begeleiden en hun dromen 
aanwakkeren? 
De wijsheid van de lange weg die de ouderdom naar zijn afscheid 
begeleidt, moet beleefd worden als een gave van levenszin en niet 
verbruikt worden als stilstand ter overleving. Als aan de ouderdom 
niet de waardigheid terug geschonken wordt, een menswaardig 
leven passend, dan zal hij zich opsluiten in een vernedering die 
allen van liefde berooft. Deze uitdaging aan menselijkheid en 
beschaving vraagt om onze inzet en om de hulp van God. Vragen 
we dat aan de Heilige Geest. Door deze catecheses over de 
ouderdom zou ik iedereen willen aanmoedigen gedachten en 
gevoelens te wijden aan de gaven die hij met zich brengt en 
schenkt aan de andere leeftijden van het leven. De ouderdom is 
een gave voor alle leeftijden van het leven. Het is een gave van 
rijpheid, van wijsheid. Moge de Heilige Geest ook aan ons de 
dromen en visoenen schenken waaraan we nood hebben. En ik 
zou willen onderlijnen dat het belangrijke niet alleen is dat de 
bejaarde zijn plaats van wijze heeft, van beleefde geschiedenis in 
de samenleving, maar ook dat er een gesprek is dat deelneemt 
aan de discussie met de jongeren. Jongeren moeten discussiëren 
met ouderen en de ouderen met de jongeren. Deze brug zal de 
overdracht zijn van de wijsheid in de mensheid. Ik hoop dat deze 
gedachten voor ons allen nuttig zijn om die werkelijkheid te 
bevorderen welke de profeet Joël ter sprake bracht. Dat in de 
dialoog tussen jongeren en ouderen, de ouderen dromen 
aanbrengen en dat de jongeren die zouden aannemen en verder 
dragen. Laten we niet vergeten dat in de cultuur – zowel in het 
gezin als in de samenleving – de ouderen als de wortels van de 
boom zijn: zij bezitten de hele geschiedenis en de jongeren zijn als 
de bloesems en vruchten. Zonder sap, laten we zeggen zonder 
“doorstroming” vanuit de wortels zullen ze nooit bloeien. Laten 
we de dichter niet vergeten die ik reeds vaak genoemd heb: “Al 
wat een boom aan bloesem krijgt, komt van wat hij ondergronds 
heeft” (Francisco Luis Bernàrdez). Al het mooie van een 
samenleving heeft te maken met de wortels van de ouderen. Om 
die reden, zou ik in deze catecheses de figuur van de oudere voor 
het voetlicht willen brengen, zodat men goed zou verstaan dat de 
oudere geen wegwerp materiaal is. De oudere is een zegen voor 
de samenleving. 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
https://www.petrusbandenkerkvenray.nl/index.html
https://www.carillon-venray.nl/
http://www.zangersvansintfrans.com/
https://dekenaatvenray.nl/

