
 

 
 

Nieuwsbrief  (26)                                           R.K.-Venray 

Parochies St.-Petrus’ Banden (Grote Kerk) & Onze Lieve Vrouw van 

Zeven Smarten (Paterskerk) & rectoraat St.-Jozef (Smakt) 

Bent u nog niet geabonneerd op deze digitale Nieuwsbrief, meldt u dan aan via de site van de parochies! 

   www.rkvenray.nl       Grote Kerk Eindstraat 6 5801 CR Venray  0478-550740       mail        
                                          Paterskerk Leunseweg 5 5802 CE  Venray  0478-580202 b.g.g.   0478-550740       mail  
                                          Rectoraat Smakt Sint Jozeflaan 54 5817 AD Smakt  0478-636248 b.g.g.   0478-550740       mail  
 

   Voor een donatie Grote Kerk, klik hier             Voor een donatie Smakt, klik hier             Voor een donatie aan de Paterskerk, klik hier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstmis 2022 in Venray 
 

Kerstavond: 
17.00 u. (peuterdienst) Paterskerk  

(géén Mis, kort bezoek aan de stal) 
18.00 u. Grote Kerk met kort kerstspel en samenzang 
20.00 u. Paterskerk - Chrisko 
21.00 u. Smakt 
22.00 u. Grote Kerk - Zangers van Sint Frans 
 Uitzending Omroep Venray 

De kerken zijn van 25-12 t/m 1-1  
’s middags open om de kerststal te bezoeken 

 
 
 

 

 

Zalig kerstmis! 
       Wees welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1e Kerstdag: 
9.30 u. Grote Kerk - Venrays Mannenkoor  
              Uitzending Omroep Venray 
11.00 u. Paterskerk - Zonnelied 
11.00 u. Smakt 
Grote Kerk: middag doorlopend kinderzegen 
 

2e Kerstdag: 
9.30 u. Grote Kerk - MMSK Sint Petrus’ Banden 
11.00 u. Paterskerk – Crescendo 
 

Nieuwjaarsdag 11 uur Grote Kerk,  
aansluitend nieuwjaarsontmoeting in Anno ‘54 

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


 

Een kaarsje speciaal voor jou, je geliefde of zomaar. Om aan 
iemand te denken of om iemand te herdenken. Alle kaarsen samen 
vormen een zee van licht. Op woensdag 21 december steken wij 
namens iedereen alle kaarsjes aan. Je kunt zelf kiezen in welke van 
de 13 deelnemende Limburgse kapellen (waaronder Smakt) jouw 
kaarsje aangestoken wordt. Een lichtje doneer je al vanaf € 7,50. De 
opbrengst van de gedoneerde kaarsjes komt ten goede aan 
baanbrekend en wetenschappelijk kankeronderzoek in het 
Maastricht UMC+ en Limburgse partnerziekenhuizen. Ga naar 
www.brandeenlichtje.nl om voor iemand een kaarsje aan te steken. 

 

Gezocht & gevonden… 

Zeven lezingen  
over geleefde spiritualiteit  
 

donderdag 12 januari – jezuïeten  
Pater Ward Biemans SJ             Lees hier 

 

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: dinsdag 17 

januari, dinsdag 21 maart, dinsdag 23 mei.             Lees hier! 

 

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! 

 

Actie Kerkbalans na carnaval 
In het begin van het jaar wordt gewoonlijk de actie 
Kerkbalans gehouden. Voor 2023 willen de gezamenlijke 
kerkbesturen de actie op nieuwe wijze aanvliegen. Daarom is 
gekozen om het iets op te schuiven: meteen na carnaval. Dat 
u het weet… 

Voettocht Smakt–Oostrum–Tienray 
op de 1e zaterdag van 2023 

Het lijkt een goed idee: het nieuwe jaar beginnen met een 
stevige wandeling langs heilige plekken. Op 7 januari 
vertrekken we om 7.00 uur aan de kapel van Smakt. De tocht 
loopt dat via de kapel van Oostrum naar Tienray. In de 
kapellen houden we kort halt voor een klein gebed. In 
Tienray is een korte gebedsdienst. 
Waarom zouden we dat doen? Een bezinnende wandeling, 
kleine bedevaart, van pakweg 13 kilometer, biddend voor 
goed weer voor het hele jaar, een gezegende carnaval, 
voorspoed en zegen voor alle gezinnen, sterkte en kracht 
voor allen die het moeilijk hebben, duizend andere intenties 
die mensen meedragen en om zegen voor ons allemaal en 
allen die ons lief en dierbaar zijn… 
Wees welkom, 7-1-2023 om 7 uur te Smakt. Of sluit 
onderweg aan. De voorziene route loopt deels over de 
verharde openbare weg, maar ook deels over onverharde 
landbouwwegen. Rond 10 uur hopen we in Tienray aan te 
komen.  

 
 

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.… 
 
Ook tijdens de aanbiddingsmomenten (donderdag 17.30 uur en 
vrijdag 15 uur in de Paterskerk, zaterdag 13 uur in de Grote Kerk) is 
altijd een priester aanwezig voor een geestelijk gesprek. 

 
Misintenties 
Voor Misintenties kunt u op de pastorie aan de Eindstraat 
elke weekdag behalve woensdag terecht van 9.30 uur tot 11 
uur. Gelieve de Intenties ruim tevoren aan te vragen, liefst 
twee weken tevoren, zodat e.e.a. meegenomen kan worden 
op de site en in publicaties! 

http://www.brandeenlichtje.nl/
https://www.rkvenray.nl/2022/07/27/zeven-lezingen-over-geleefde-spiritualiteit-2022-2023/
https://www.rkvenray.nl/2022/10/18/stemvorming-voor-zangers-en-aspiranten/
mailto:contact@rkvenray.nl
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/nieuwsbrief/
mailto:contact@rkvenray.nl


AGENDA 
Elke dinsdag Kinderkerk 
Communielessen op maandag en donderdag 
Vormselles op dinsdag 
Elke 2e en 4e vrijdag 10.4.Christ 
Elke 1e en 3e maandag Jongerengroep Connect 
Elke 2e en 4e maandag Geloofsavond voor volwassenen 
 
Alle info op de site 
 

December  
Vr 16  middag  Jubileumviering 600 klooster Jerusalem 
Di 20 Biechtviering Paterskerk 
Vr 23  20.00 u.  Jubileumconcert Venrode Voices Grote Kerk 
 
Januari  
Di 03 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
Za 07 Voettocht Smakt-Oostrum-Tienray 7 uur 
Di 10 Oudercatechese vormsel 
Do 12 Lezing Gezocht & Gevonden Paterskerk 
Ma 16 Korenoverleg Paterskerk 
Ma 16  Vergadering kerkbestuur 
Di 17 Doopvoorbereidingsavond 
Do 19 Oudercatechese Communie 
Vr 20 Bijeenkomst ziekenbezoekgroep Paterskerk 
Za 21 Kinderclub Pastorie Leunen 
Di 24 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
Zo 29 11 uur Jongerenmis Paterskerk 
 
Februari 
Do 02 Lezing Gezocht & Gevonden Paterskerk 
Zo 05 Presentatieviering Communicanten Grote Kerk 
Di 14 Lezing Academie Rolduc Venray 
Wo 22 Aswoensdag 
Za 25 Kinderclub Pastorie Leunen 
Zo 26 11 uur Jongerenmis Paterskerk 
Di 28 Oudercatechese Vormsel 
 
Maart 
Elke zondag: 15 uur Lof t.e.v. Sint Jozef Smakt 
Wo 01 Opening maartmaand Lichtprocessie 19 u Smakt 
Do 02 Lezing Gezocht & Gevonden Paterskerk 
Zo 05 Ken je kerk-dag Communicanten 
Di 07 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
Di 14  Oudercatechese Vormsel 
Do 16 Oudercatechese Communie 
Za 18 Kinderclub Pastorie Leunen 
Ma 20 Vergadering kerkbestuur 
Di 28 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
 
April 
Zo 02 Ken je kerk-dag Communicanten 
Zo 02 Palmzondag 
Di 04 Oudercatechese Vormsel 
Wo 05 Chrismamis Roermond 
Do 06 Witte Donderdag 
Vr 07  Goede vrijdag 
Za 08 Paaswake 
Zo 09 Pasen 
Za 15 Kinderclub Pastorie Leunen 
Do 18 Lezing Gezocht & Gevonden Paterskerk 
Zo 23 Vormselviering 14 u Grote Kerk 
Di 25 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
 
Mei 
Ma 01 Vergadering kerkbestuur 
Do 04 Dodenherdenking 
Za 06 Bedevaart Oostrum 18.30 u. 
Zo 07 Ken je kerk-dag Communicanten 
Di 09  Oudercatechese Communie 

Za 13  Misdienaarsdag Kevelaer 
Zo 14 Communie Paterskerk 
Di 16 Lezing Academie Rolduc Sevenum 
Do 18 Hemelvaartsdag 
Za 20 Kinderclub Pastorie Leunen 
Zo 28 Pinksteren 
 
Juni 
Za 03 Priesterwijding Roermond 
Zo 04 Communie Grote Kerk 
Di 06 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
Za 17 Kinderclub Pastorie Leunen 
Zo 18 Ken je kerk-dag Communicanten 
Zo 18 Sacramentsprocessie 
Ma 20  Vergadering kerkbestuur 
Za 24 Carillonconcert 
 
Juli 
Zo 02  Vrijwilligersmiddag gezamenlijke drie parochies 
Za 15 Kinderclub Pastorie Leunen 

 

Ouderdom … (2B) 
Paus Franciscus, catechese wekelijkse algemene audiëntie, 2022 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! Laten we ons een stad 
voorstellen waarin de samenleving van de verschillende leeftijden 
integrerend deel is van het gehele project van haar woongebied. Laten we 
denken aan de liefdevolle relaties tussen bejaarden en jeugd die afstralen 
op de algemene stijl, van de relaties. Deze overlapping van generaties zal 
een bron van energie worden voor een humanisme dat echt zichtbaar en 
leefbaar is. De moderne stad heeft een vijandige houding tegenover 
ouderen (en niet toevallig, ook tegenover kinderen). Een samenleving die 
deze geest van uitsluiting in zich heeft en zovele ongewenste kinderen 
uitsluit, sluit ook de bejaarden uit. Men sluit ze uit, ze dienen nergens voor 
en dus zet men ze in het bejaardenhuis in het zorgcentrum… De 
overdreven haast brengt een centrifugale kracht mee die ons wegvaagt als 
confetti. Men verliest totaal het zicht op het geheel. Ieder klemt zich vast 
aan het eigen stukje dat meedrijft op de golven van de markt voor wie 
trage ritmes verlies zijn en snelheid geld betekent. De overdrijving van de 
haast verpulvert het leven, maakt het niet intenser. Wijsheid vraagt 
“tijdverlies”. Als je naar huis terugkeert en met je kind, jongen of meisje, 
“tijd verliest” dan is dit begaan zijn van fundamenteel belang voor de 
samenleving. En wanneer je naar huis terugkeert en opa of oma treft die 
misschien niet zo helder meer denkt of wat moeizamer ter tale is, en je 
blijft met hem of haar “tijd verliezen”, dan versterkt dit “tijd verliezen” het 
menselijk gezin. Het is belangrijk tijd te besteden – tijd die geen opbrengst 
tijd is – met kinderen en bejaarden omdat zij ons een andere bekwaamheid 
schenken om naar het leven te kijken. 
 
De pandemie, waarmee we nog steeds moeten leven, heeft een 
oponthoud bewerkt – spijtig genoeg op pijnlijke wijze – in de stompzinnige 
cultus van de snelheid. In die periode hebben de grootouders een dijk 
gevormd tegen de gevoelsmatige “uitdroging” van de kleinsten. Het 
zichtbare verbond tussen de generaties, dat er de tijden en ritmes van 
regelt, geeft ons opnieuw hoop niet zonder zin te leven. Het geeft aan 
eenieder opnieuw de liefde voor ons kwetsbare leven, door de weg te 
versperren aan de obsessie van de haast, die het gewoonweg verslindt. De 
sleutelzin is deze “tijd verliezen”. Aan ieder van jullie stel ik de vraag: ben jij 
in staat tijd te verliezen, of ben je steeds opgejaagd door de snelheid? 
“Neen, ik ben gehaast, ik kan niet…”? Ben je in staat tijd te verliezen met 
de grootouders, met de oudjes? Ben je in staat tijd te verliezen door met je 
kinderen te spelen, met de kleinen? Dit is het vergelijkingspunt. Denk even 
na. Dit geeft aan ieder van ons opnieuw de liefde voor ons kwetsbare 
leven, door – zoals ik zegde - de weg te versperren aan de obsessie van de 
haast, die het gewoonweg verslindt. De ritmes van de ouderdom zijn een 
onmisbare bron om de zin van het leven, getekend door de tijd, te vatten. 
Ouderen hebben hun ritmes. Ritmes echter die ons helpen. Dankzij deze 
bemiddeling wordt de bestemming van het leven als ontmoeting met God 



geloofwaardiger. Een plan dat verborgen is in de schepping van het 
menselijk wezen “naar zijn beeld en gelijkenis” en dat bezegeld werd in de 
menswording van Gods Zoon. 
 
Vandaag is er voor het menselijk leven een langere levensduur. Dit biedt 
ons de mogelijkheid de verbondenheid tussen de verschillende tijden van 
het leven aan te halen. Veel levensduur vraagt meer verbondenheid. Het 
helpt ons ook de verbondenheid te doen groeien met de zin van het leven 
in zijn geheel. De zin van het leven bestaat niet slechts op volwassen 
leeftijd, vanaf 25 tot 60 jaar. De zin van het leven is alles, van geboorte tot 
dood en je zou bij machte moeten zijn om met allen in gesprek te gaan, 
ook gevoelsmatige relaties met allen te hebben, zo zal volwassenheid rijker 
zijn, sterker. En het geeft ons ook de zin van het leven als geheel. Moge de 
Geest ons de wijsheid en de kracht schenken voor deze verandering: er is 
een verandering nodig. De overmacht van de tijd van het uurwerk moet 
omgebogen worden tot de schoonheid van de levensritmen. Dat is de 
verandering die we moeten bewerken in onze harten, in het gezin, in de 
samenleving. Ik herhaal: veranderen wat is dat? Dat de overmacht van de 
tijd van het uurwerk omgebogen zou worden tot de schoonheid van de 
levensritmen. De overmacht veranderen van de tijd die ons voortdurend 
opjaagt in ritmes eigen aan het leven. De verbondenheid van de generaties 
is onmisbaar. In een samenleving waarin ouderen niet spreken met de 
jongeren, de jongeren niet praten met de ouderen, de volwassenen niet 
spreken met de bejaarden en ook niet met de jongeren, is een 
onvruchtbare samenleving, een samenleving die niet naar de toekomst 
kijkt maar alleen naar zichzelf. Zij wordt eenzaam. Moge God ons helpen de 
aangepaste muziek te vinden voor deze harmonisatie van de verschillende 
leeftijden: kleintjes, bejaarden, volwassenen allen samen. Een mooie 
symfonie van de dialoog. 

 
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. 

 
Investeren in de toekomst 
door Ellen Kleinpenning Opbouw 2022-3 
 
Een wereldwijde economische crisis, ten gevolge van bijvoorbeeld 
een lockdown of een oorlog, laat zien dat geld ons geen enkele 
zekerheid geeft. Als we duurzaam willen investeren kunnen we 
beter de raad van Jezus ter harte nemen: Verzamelt u geen 
schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan... maar 
verzamelt u schatten in de hemel. We zijn geroepen om Gods 
Liefde door te geven in ons beroep. 
 

Als we duurzaam willen investeren dan zullen we ons dienen te 
houden aan de universele wetten van de liefde. Als we geen 
rekening houden met de wetten van God, maar onverantwoord 
omgaan met de schepping en onrechtvaardig en liefdeloos met 
(zaken)relaties, dan komen we vroeg of laat in de problemen. We 
kunnen ons niet blijven verzetten tegen zijn wetten en daardoor de 
goddelijke harmonie verstoren. We krijgen het weer terug op ons 
bordje; wat de mens zaait zal hij oogsten. 
 
De economie zoals God deze bedoeld heeft, wordt gedragen door 
een andere basis dan de economie die we veelal om ons heen 
tegenkomen. De wijze van productie, distributie en consumptie van 
schaarse goederen en diensten in een samenleving die Hij 
voorstaat, wordt bepaald door de liefde. Liefde voor Hem, liefde 
voor mensen en liefde voor de natuur. Ondernemers leveren en 
ontwikkelen diensten en producten die ten dienste staan van mens 
en samenleving. In het productieproces ligt de nadruk op het met 
liefde omgaan met de schepping: respect voor de natuur in het 
gebruik van haar materialen. Er is liefde en goede zorg voor de 
arbeiders die in dat proces betrokken zijn, alsook een hoge service 
gerichtheid, goede kwaliteit en eerlijke prijzen. De intentie van de 
ondernemer is niet het verdienen van zoveel mogelijk geld, maar 
het tot zegen zijn voor de maatschappij en zo door zijn of haar gave 
het Koninkrijk van God vorm geven op aarde. 
 
In de economie zoals God deze bedoeld heeft, is zeker ruimte voor 
het maken van winst. Met de winst kunnen liefdadigheidsdoelen 
worden gesteund, kunnen zwakkeren in de samenleving geholpen 
worden in hun ontwikkeling. Dat vraagt van de ondernemer om 
met een andere houding geld aan te nemen dan we gewoon zijn. 
Geld is een middel om goed te doen naai anderen. God geeft ons 
de wijsheid om vanuit de juiste intentie met geld om te gaan zodat 
het geld zich kan vermeerderen om nog meer goed ie doen.... En 
handel drijven is absoluut niet verkeerd als we dit maar vanuit de 
principes van God doen. Hoe meer geld we hebben hoe meer goed 
we kunnen doen. En geld is ook niet verkeerd, maar het gaat erom 
hoe we ermee omgaan. 
 
Als we in contact blijven met God, door te luisteren naar zijn woord 
en ons te voeden met zijn Liefde, dan brengt ons dat in een stroom 
van liefde die aanzwelt. We kunnen  allemaal Gods Liefde 
doorgeven door ons beroep... of we nu bakker of hovenier, arts of 

leraar, zzp-er, huisvrouw of directeur van een bank zijn… 

 

Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

https://www.omroepvenray.nl/
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/

