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Afscheid zusters Ursulinen op 20 november 
 

Ze zijn inmiddels al bijna allemaal verhuisd, 
maar 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 

 
Gezocht & gevonden… 
Zeven lezingen over 
geleefde spiritualiteit  
 

22 november Br. Bruno 

 
In het kader van deze lezingenreek houdt br. Bruno Wilderbeek 
ocso op dinsdag 22 november om 19.30 uur een voordracht in de 
Paterskerk. Br. Bruno behoort tot de Abdij Maria Toevlucht te 
Zundert, maar leeft sinds enkele jaren als kluizenaar te Bergen. Wat 
bezielt hem? Naast dat hij monnik en kluizenaar is, is hij ook 
kerkmusicus. Juist op de dag van Sint Cecilia, patrones van de 
kerkmuziek, houdt hij zijn lezing. Paterskerk, 22-11 19.30 uur. Als 
tegemoetkoming in de kosten wordt per avond een bijdrage van € 
5,- gevraagd, ter plekke te voldoen. Lees hier alle verdere info. 

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: Maandag 12 
december, dinsdag 17 januari, dinsdag 21 maart, dinsdag 23 mei. 
Lees hier alle informatie! 

 

Communie & Vormsel 2023 

Inmiddels zijn de introductie-ouderavonden achter de rug en 
zijn we begonnen met de voorbereiding en catechese. Wie de 
aanmelding gemist heeft, graag zo spoedig mogelijk 
aanmelden via (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. Nieuwe data voor 2023 zijn er ook al: 3 
januari, 24 januari, 7 maart, 28 maart, 25 april, 6 juni.  
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! 
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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.… 

 

Licht speelt een belangrijke rol in de verbeelding van ons geloof. 
Licht was het eerste Scheppingswerk. Het lege graf als getuige van 
Christus´ verrijzenis uit de doden werd in de vroege morgen bij het 
prille licht ontdekt. Jezus is het licht der wereld, de Zon die nooit 
ondergaat. De Heer is mijn licht, zingen we.  

Aan de hand van het gregoriaans maken we een tocht door het 
kerkelijke jaar, om het licht steeds onder een andere invalshoek 
nieuw te laten schijnen. Cyriel Tonnaer en Ed Smeets verzorgen de 
inleidingen en voordrachten, maar anders dan vorige keer is er 
meer gelegenheid om ook samen gregoriaans te zingen… 
Zondag 20 november 2022 - 17 u Kerk H. Jozef te Smakt 
Een vrije gave wordt op prijs gesteld! www.sgv-roermond.nl 

 
AGENDA 
 

November 
November 
Zo 20 Hoogfeest Christus Koning – Afscheid zusters Ursulinen  
 Grote Kerk 
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  
Za 10 Diakenwijding br. Stefan Ansinger OP te Antwerpen 
Zo 11  12.15 uur  Inzegenen Kerststal Oude Markt 
Ma 12 Doopvoorbereidingsavond Pastorie Paterskerk 
Di 13 20.00 u. Bijbelavond Van kaft tot kaft Pastorie Paterskerk 
Wo 14  14.00 u. Adventsviering KBO Venray Witte Hoeve 
Vr 16  middag  Jubileumviering 600 klooster Jerusalem 
Di 20 Biechtviering Paterskerk 
Vr 23  20.00 u.  Jubileumconcert Venrode Voices Grote Kerk 
 

Kerstmis 2022  
     kerstavond:  
     Paterskerk 17.00 uur   (peuterdienst);   
     Grote Kerk 18.00 uur  Koninklijke Harmonie Euterpe 
     Paterskerk 20.00 uur   Chrisko 
     Smakt 21.00 uur   
     Grote Kerk 22.00 uur  Zangers van Sint Frans  
1e Kerstdag:  
Grote Kerk 9.30 uur  Venrays Mannenkoor 
Paterskerk 11.00 uur  Zonnelied 
Smakt 11.00 uur   
middag doorlopend kinderzegen Grote Kerk.  
     2e kerstdag:  
     Grote Kerk 9.30 uur   MMSK Sint Petrus’ Banden 
     Paterskerk 11.00 uur   Crescendo 
 
Eerste zaterdag van januari (7 januari): Voettocht Smakt-Tienray, om zegen 
over het nieuwe jaar! 

 
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. 

 
Zaterdag 10 december 2022 –  
Diakenwijding br. Stefan 
Ansinger te Antwerpen 
 
De wijdingsmis vindt plaats in de 
Sint Pauluskerk in Antwerpen 
(Sint-Paulusstraat 22) op zaterdag 
10 december om 15.00u. 
Aansluitend is er een receptie.  

 

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
http://www.sgv-roermond.nl/
https://www.omroepvenray.nl/


Jongerenmis Paterskerk 
Een viering voor iedereen die @jong van hart@ is! Op zondag: 27 
november - 18 december - 29 januari - 26 februari om 11.00 uur. 
  

Geloofsverdieping voor Kinderen – Tieners - Jongeren - 
Volwassenen 
Kinderkerk Paterskerk (Eucharistieviering voor kinderen)  
Dinsdags om 15.15 uur Paterskerk. We beginnen altijd in het zaaltje 
bij van de Paterskerk. De heilige Mis begint altijd om 16.00 uur. 
 
Kinderclub (8-12 jaar) 
We willen samen ons geloof verdiepen en groeien in vriendschap 
met elkaar. In een sfeer van geloof en vriendschap leren we ons 
geloof beter begrijpen en het samen beleven en delen. We bidden, 
zingen, doen spelletjes en kijken af en toe een mooie film. Dat doen 
we één keer per maand op zaterdag avond van 19.30-21.00 uur. 
We komen samen in de Pastorie op de Albionstraat 30 in Leunen. 
Inloop vanaf 19.15 uur. Kinderclub avonden zijn op: 19 november / 
17 december / 21 januari / 25 februari / 18 maart / 15 april / 20 mei 
/ 17 juni / 15 juli. 
 
Tienergroep: 10.4.Christ. ( ± 12-17 jaar) 
Bij de tienergroep staan geloof, vriendschap en plezier centraal. We 
praten samen over de bijbel, bidden samen en proberen het geloof 
beter te begrijpen. We zoeken samen liederen uit voor de 
”Jongerenmis” en zingen die samen. Nieuwsgierig? Elke (2e en 4e) 
vrijdag komen we bij elkaar op de pastorie Albionstraat 30 in 
Leunen. Inloop vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur beginnen we en 
proberen om 22.00 uur te stoppen. 
 
Jongerengroep: Connect (18 tot . . .) 
Bij de jongerengroep staat het geloof, vriendschap en ontspanning 
centraal. We praten samen over de bijbel, bidden samen en 
spreken over alle belangrijke dingen van het leven. Hoe kan ik met 
God leven in deze tijd? Hoe kunnen we samenleven als een 
gelukkige mensen in een samenleving die steeds harder en 
individualistischer wordt. Soms lijkt het leven geen zin te hebben en 
worstel ik met mezelf, wat gebeurt er toch met me? Wat is de zin 
van mijn leven? We proberen hele leven, God en wat er gebeurt in 
Gods licht te zien en zo te groeien in ons geloof. Maar ook 
vriendschap met elkaar vinden we belangrijk. We komen elke 1e en 
3e maandag van de maand samen in de Pastorie op Albionstraat 30 
in Leunen.  Inloop vanaf 19.45. De avond duurt van 20.00 - 22.00 
uur. 
 
Huiskring: Geloofsavond voor volwassenen 
We komen samen om ons geloof te verdiepen. We bidden en 
zingen samen. We openen ons voor het Woord van God. We laten 
Hem tot ons spreken in de concrete omstandigheden van het leven. 
Zo leren we de Heer beter kennen en verrijken elkaar met onze 
ervaringen. We komen samen elke 2e maandag en 4e donderdag 
van de maand samen in de Pastorie op Albionstraat 30 in Leunen.  
Inloop vanaf 19.45. De avond duurt van 20.00 - 22.00 uur. 

 

REDWEDNESDAY woensdag 23 november 

Veel kerken in het land kleuren qua verlichting op woensdag 23 
november bloedrood: om aandacht te vragen voor de vervolgde 
christenen wereldwijd. De diensten in de kerk op die dag (ook in 
Venray) worden gevierd tot intentie van de mensen die om hun 
geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Kerk in Nood wil zo 

samen met de parochies bewustzijn creëren voor het recht op 
vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om 
aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder 
christenen worden vervolgd.  
Wereldwijd worden Christenen in meer landen vervolgd en 
lastiggevallen dan welk ander geloof ook. Priesters worden 

vermoord, gelovigen worden ontvoerd, 
christelijke vrouwen worden verkracht en 
gedwongen hun geloof te verloochenen, 
kerken worden ontheiligd en 
gemeenschappen worden gedwongen te 
vluchten. Met #RedWednesday roept Kerk 
in Nood op tot tolerantie en respect voor 
gelovigen en tussen geloofsgroepen. 
 

 

Eucharistie en dagelijks leven…  
 

ledere dag besteden we tijd, geld en energie aan ons dagelijks 
voedsel. De bouwstenen voor onze gezondheid. ledere dag 
informeren we ons via radio, krant of televisie over de situatie in de 
wereld. Van ons dorp, onze stad, ons land willen we op de hoogte 
blijven. De ontwikkelingen in ons vak proberen we bij te houden. 
We beseffen hoe noodzakelijk een gezonde beroepsuitoefening is. 
 

Voor onze kinderen willen we het beste. We proberen ze wegen te 
wijzen waarlangs ze, zo hopen we, veilig en ongeschonden 
levenswijsheid kunnen opdoen en zich voorbereiden op de 
toekomst. 
 

We kiezen een partner, partijgenoten, vrienden en raadgevers want 
we weten heel goed dat idealen slechts gezamenlijk overeind te 
houden zijn. 
 

Op sommige momenten laten we elkaar merken dat het leven meer 
is dan alleen zorg en actie, inzet en arbeid, dagelijks eten en 
drinken. Dan vieren we het leven en mogen anderen weten wie en 
wat voor ons belangrijk is.  
 

Dan gaat het over meer dan alleen de uiterlijke dingen. Waarmee 
voeden we ons om geestelijk overeind te blijven? Wie leert ons de 
zin van het leven? Wie is onze bondgenoot in het zoeken naar een 
menswaardige samenleving? In de viering van de Eucharistie krijgen 
we een antwoord op die vragen. 
 

Jezus wil ons voeden. Hij wil ons de zin van leven leren. Hij wil 
bondgenoot zijn. Hij geeft ons de mogelijkheid ons regelmatig te 
voeden met het Brood van de Eucharistie om daarmee kracht op te 
doen voor ons dagelijks leven. 
 

Wie hard moet werken moet veel eten. Wie voor zware taken staat 
moet krachtig voedsel tot zich nemen. 
 

In de viering van de Eucharistie luisteren we naar Gods Woord. 
Christus zelf spreekt tot ons en wijst ons wegen door het leven. Hij 
is het die ons adviseert.  
 

In de Eucharistie kunnen we leren beseffen waar het in het leven 
om gaat: door moeite, zelfgave, lijden en sterven heen komen tot 
het Leven. 
 

Je dagelijkse inzet voor je partner, voor je gezin, voor de 
samenleving, de offers die jij je getroost mag je binden aan Jezus' 
levensoffer, dat het begin is van een nieuwe wereld. 
 

Hij gaf zichzelf aan mensen ten einde toe. Zijn zelfgave op het kruis 
werd het begin van nieuw leven. Jezus' zelfgave geeft ons uitzicht 
op de verrijzenis tot nieuw leven. 
 



Er zijn er velen die niet alleen leven van het brood van alledag maar 
zich ook willen voeden met het Levensbrood dat Christus voor 
mensen wil zijn.  
 

Mannen en vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen komen samen 
om zijn Woord te horen omdat ze zijn Wijsheid nodig hebben, om 
tot zijn Tafel te naderen omdat ze zich met zijn Leven willen 
voeden. Zij willen best kenbaar maken wie en wat voor hen 
dierbaar is. Daarom ontbreekt het in hun samenkomen ook niet aan 
het biddend uitspreken van de zorg voor elkaar en voor wat hen in 
de samenleving ter harte gaat. 
 

In de Eucharistieviering wil Christus ook mij aanspreken. Hij biedt 
zich aan mij aan als voedsel, als een kracht voor het lever van alle 

dag. Hij vraagt mij Hem aanwezig te doen zijn in de kleine 
eenvoudige dingen die ingegeven worden door liefde en zorg voor 
anderen. Hij vraagt mij om net als Hij mezelf te geven voor geluk en 
welzijn van velen. 
 

Hij is het teken van God die gezegd heeft: 'lk ben er voor jou'. Dat 
woord maakt Hij tot werkelijkheid in de viering van de Eucharistie, 
in het Woord dat Hij spreekt in het Brood en de Wijn in mensen die 
willen zijn zoals Hij. Uit: Opbouw 2002-3 
 
 
 

Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

Ouderdom … (2a) 
Paus Franciscus, catechese wekelijkse algemene audiëntie, 2022 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! In het Bijbels verhaal 
van de afstamming van de oerouders valt meteen hun hoge 
ouderdom op. Het gaat om eeuwen! Wanneer begint in dat geval 
de ouderdom? Men kan zich deze vraag stellen. En wat betekent 
het dat die voorvaderen zo lang blijven leven nadat ze kinderen 
hebben voortgebracht? Ouders en kinderen leven samen, 
gedurende eeuwen! Dat tijdsverloop in eeuwen, als een ritueel 
verhaald, geeft aan het verband tussen ouderdom en afstamming 
een symbolische, zeer sterk symbolische betekenis. 
 
Het heeft er de schijn van dat het doorgeven van het menselijk 
leven, heel nieuw in het geschapen heelal, vraagt om een 
langzame en verlengde inwijding. Alles is nieuw bij het begin van 
een schepsel dat geest en leven is, geweten en vrijheid, 
gevoeligheid en verantwoordelijkheid. Het nieuwe leven – het 
menselijk leven – ondergedompeld in de spanning tussen zijn 
oorsprong “naar beeld en gelijkenis” met God en de broosheid van 
zijn sterfelijk bestaan, is een nieuwheid die geheel moet ontdekt 
worden. Het vraagt een lange tijd van inwijding, waarbij de 
wederkerige steun van de generaties noodzakelijk is, om de 
ervaringen te ontcijferen en zich te laten aanspreken door de 
geheimen van het leven. In deze lange tijd, langzaam, wordt ook 
de geestelijke hoedanigheid van de mens gecultiveerd. 
 
In zekere zin, wekt elke periode in de menselijke geschiedenis het 
gevoel: het lijkt wel of we van voren af aan met kalmte moeten 
herbeginnen met de vragen over de zin van het leven, terwijl het 
verloop van het menselijk bestaan overvol is van nieuwe en 
onvoorziene vragen. Ongetwijfeld brengt de opstapeling van de 
culturele herinneringen de noodzakelijke vertrouwdheid mee om 
de onvoorziene ontwikkelingen aan te kunnen. De tijd nodig voor 
de overdracht wordt korter, maar de tijd nodig voor de opname 
blijft steeds geduld vragen. De overdreven snelheid die alle 
overgangen in ons leven voortstuwt, maakt elke ervaring meer 
oppervlakkig en minder “voedend”. Jongeren zijn onbewust 

slachtoffer van deze breuk tussen de tijd van het uurwerk, die 
verschroeiend is, en de tijden van het leven die een gepaste 
“gisting” vragen. Een lang leven maakt het mogelijk die lange 
perioden te beleven en de nadelen van de haast te ervaren. 
 
De ouderdom vraagt zeker om tragere ritmes en dat zijn niet 
uitsluitende tijden van stilstand. De maat van deze ritmes opent 
immers, voor allen, ruimte voor de levenszin voordien ongekend 
wegens de obsessie van de haast. De band verliezen met de trage 
ritmes van de ouderdom sluit deze ruimte voor allen af. Het is 
tegen deze achtergrond dat ik een feest gewild heb voor de 
grootouders, op de laatste zondag van juli. De band tussen de 
twee uiterste generaties van het leven – kinderen en bejaarden – 
biedt ook hulp aan de andere twee – jongeren en volwassener om 
zich wederkerig te verbinden om het bestaan van allen te 
verrijken met menselijkheid. Er is dialoog nodig tussen de 
generaties. Indien er geen dialoog is tussen jongeren en ouderen, 
tussen volwassenen dan blijft elke generatie afgezonderd en kan 
haar boodschap niet doorgeven. Een jongeren die niet verbonden 
is met zijn wortels, en dat zijn de grootouders, krijgt geen kracht – 
zoals de boom zijn kracht krijgt van de wortels -en groeit slecht, 
groeit ziek, groeit zonder verwijzingen. Daarom moet men, als een 
menselijke noodzaak, de dialoog tussen de generaties zoeken. En 
die dialoog is bijzonder belangrijk tussen grootouders en 
kleinkinderen die de twee uitersten zijn. 

 

Allen een  
gezegende advent gewenst! 
 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
https://www.petrusbandenkerkvenray.nl/index.html
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