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Veertig dagen… 

Op Aswoensdag is de vastentijd begonnen. Een tijd van bidden, 
vasten en geven, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het 
gaat er uiteindelijk om wat afstand te doen van onszelf om onze 
relaties te herstellen: die met onszelf, met elkaar en met God. 
 

De vasten is niet zozeer een tijd van heel veel doen of nog meer 
laten, maar van vooral ons laten raken door onze Heer Jezus 
Christus, die zijn leven gegeven heeft voor onze verzoening. 
 

Heel concreet mogen we ons genodigd weten aan de liturgie deel 
te nemen in de vasten. In dit leesjaar A horen we de evangelies van 
de oeroude doopcatechese, die vroeger gebruikt werden om de 
doopleerlingen voor te bereiden op de Paasnacht waarin ze 
gedoopt werden, maar die niet minder gelden voor ons allemaal die 
uitgenodigd zijn met Pasen onze doopbeloften te hernieuwen.  
 

We horen 
op de 
derde 
zondag 
van de 
vrouw aan 
de put: er 
ontstaat 
een 
gesprek 
met Jezus 
waarin Hij 
haar laat 
voelen dat 
de diepste 
dorst in 
haar leven 
niet 
anders  

 
 
 

 
dan door Hem gelest zal worden.  
 

Op de vierde zondag geneest Jezus een blinde: in en vanuit ons 
geloof krijgen we zicht op ons leven en zien we vooral hoe onze 
weg naar leven en liefde loopt, in Jezus’ spoor. 
 

En op de vijfde zondag horen we van de opwekking van Lazarus uit 
de dood: waar gaat het om en doen we het voor? Om door God in 
Jezus tot het ware leven gewekt te worden! 
 

Veertig gezegende dagen: mis het niet! 

 

Gezocht & gevonden… 

Zeven lezingen over geleefde spiritualiteit  
donderdag 2 maart – Dominicanessen  
zr. M. Amata Mueller o.p. klooster Sint Rosa Sittard   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: 21 maart & 23 mei.                           Lees hier! 

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/2022/07/27/zeven-lezingen-over-geleefde-spiritualiteit-2022-2023/
https://www.rkvenray.nl/2022/10/18/stemvorming-voor-zangers-en-aspiranten/


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. 
Binnenkort dus. Dat u het weet… 

 

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! 

 

 

 
 
 
 
Lees hier alles over de vastenactie.  
Achter in de kerk vindt u de zakjes en de vastenactieton. 

 

Familiemusical op 2 april in de Paterskerk 
 

‘Emmaus – De Familiemusical’ gaat op premièretour op 
zondag 2 april 15.00 uur in de Paterskerk in Venray. Ken je 
dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig 
iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit 
overkomt Kleopas en Maria. Maar dan… grote teleurstelling: 
geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, 
weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun 
dorpje, Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling 
op hun pad, die een stukje met hen meeloopt… Een actueel, 
aangrijpend en authentiek verhaal, dat als een sprankelende 
familiemusical op de planken wordt gebracht door KISI 
Nederland. Laat je raken door een eeuwenoude Bijbelse 
vertelling, die niets van zijn krachtige boodschap heeft 
verloren. Een jonge cast en crew van 80 personen brengen 
‘Emmaus – De Familiemusical’ tot leven. De musical, vol 
humor en pakkende scènes, is geschikt voor alle leeftijden 
vanaf 4 jaar. Meer informatie en tickets op: www.kisi.nl 
Tickets zijn ook verkrijgbaar via de parochie 
contact@rkvenray.nl. Tickets kosten € 10,- euro per persoon 
en 4 persoonstickets voor 32 euro. 

 

Huispaaskaarsen 
Het is wederom mogelijk een Huispaaskaars te bestellen. De 
kaarsen worden in de Goede Week gezegend en kunnen dan 
afgehaald worden. Bestellen kan via de pastorie, tot uiterlijk 

19 maart. Voor de grote 
Paaskaarsen van de 
kerken zullen we de 
versiering van model II 
bestellen. 
 
Model I  20x6 cm
  € 16,- 
Model II 25x6 cm
  € 19,- 
Model III 30x7 cm
  € 23,- 

mailto:contact@rkvenray.nl
https://www.rkvenray.nl/parochieblad/
https://www.peelenmaasvenray.nl/
https://www.rkvenray.nl/nieuwsbrief/
mailto:contact@rkvenray.nl
https://www.missiebureau.nl/vastenactie
mailto:contact@rkvenray.nl


Lourdes 2023 
Haal gratis de brochure af op de pastorie! 
 

 

 

Sint Jozefmaand 2023 
Met de Vastentijd begint ook de jaarlijkse Sint Jozefmaand in Smakt. Op 
zondag is de Mis als gebruikelijk om 11 uur, op woensdag om 9.30 uur. Op 
zondagmiddag is om 15 uur een Sint Jozeflof.   
 

Pelgrims kunnen aan het einde van de diensten een speciale zegen 
vragen aan de priester, op voorspraak van Sint Jozef.  
 
Op woensdag 1 maart willen we de maandmaart openen met een Mis en 
kleine lichtprocessie rondom de kapel om 19 uur. 
 
Op maandag 20 maart (de officiële dag van het hoogfeest dit jaar omdat 
19 maart op zondag valt) is er een Mis om 9.30 uur in de kapel. 

 
Speciaal bij gelegenheid van het Sint Jozefjaar heeft het 
kerkbestuur Smakt een draagspeldje laten maken van 
het beeldje van St. Jozef (hoogte 2,5 cm, voorzien van 
drukker). Het is voor € 1,50 p.st. te verkrijgen in Smakt 
en op de pastorie Eindstraat Venray. Het kan ook 
toegestuurd worden. Bestellen kan ook hier. 
 
Ook zijn er vlaggen gemaakt 

met de afbeelding van Sint Jozef erop. (100 x 70 
cm) á € 25,-. Bestellen kan via bovenstaande link.   
 

Bovendien is de kapel van Sint Jozef het hele jaar 
door overdag open voor bezoek, kaars of stil 
gebed. 

 

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 
 

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 
Vr 24 Diaconiegroep Pastorie Paterskerk 
Di 28 Bijbel van kaft tot kaft 20 u Pastorie Paterskerk 
 
April 
Zo 02 Ken je kerk-dag Communicanten 
Zo 02 Palmzondag 
Zo 02 Familiemusical Emmaus Pastorie Paterskerk 
Di 04 Oudercatechese Vormsel 
Wo 05 Chrismamis Roermond (geen avondmis Paterskerk) 
Do 06 Witte Donderdag – 19.15 uur Grote Kerk 
Vr 07 Goede Vrijdag:  

12 uur: kruisweg Paterskerk;  
15 uur: kruisweg Grote Kerk 
19.15 uur Avondviering Paterskerk 

Za 08 Paaswake - 19.15 uur Grote Kerk 
Zo 09 1e Paasdag: als zondag 
Ma 10 2e Paasdag: als zondag (behalve Smakt) 
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. (geen Mis Grote kerk/ Paterskerk!) 
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 19  Vergadering kerkbestuur 
Za 24 Carillonconcert 
 
Juli 
Zo 02  Vrijwilligersmiddag gezamenlijke drie parochies 
Za 15 Kinderclub Pastorie Leunen 

 

 
 

Lees hier alle info over de Extreme kruisweg  
op vrijdag 31 maart te Horst e.o. 

mailto:contact@rkvenray.nl
https://parochiefederatie-horst-sevenum.nl/de-extreme-kruisweg/


Offerbereidheid…  
 
Ruim 75 jaar vrede en snel toegenomen welvaart hebben veel West-
Europeanen in slaap gewiegd: ze waren er gerust op, hun 
vooruitgangsoptimisme kon niet stuk. De keerzijde was dat alles binnen 
bereik scheen te liggen en daardoor was er niets meer om te vechten, om 
offers voor te brengen. Daardoor werd de moderne mens volgens sociaal 
wetenschapper Hans Boutellier in zijn boek ‘Het seculiere experiment. Hoe 
we van God los gingen samenleven’ steeds meer een ‘verveelde’ mens: 
welvarend, maar zonder echte drive of inspiratie, zonder ziel. 
Onverschilligheid alom, soms op het cynische af. De voorbije jaren waren 
er evenwel een paar stevige schokken die de West-Europeanen uit hun 
lethargie deden ontwaken: terreuraanslagen, corona, natuurrampen zoals 
de overstromingen in Wallonië en nu de Russische invasie in Oekraïne. Het 
is tijd om weer op te komen voor onze overtuigingen, offers te brengen uit 
zorg voor de schepping en om de vrede en de democratie te verdedigen. 
Het was een illusie te denken dat ons comfortabele en veilige leven voor 
eeuwig en altijd was verworven. Je moet investeren in wat je belangrijk 
vindt, of het gaat verloren. Willen of niet, elk leven eist offers. Ouders die 
kinderen grootbrengen, weten dat dat grote inspanningen vereist. 
Kinderen die hun bejaarde ouders verzorgen of bijstaan in het uur van de 
dood, weten dat die nabijheid moeite kost en grote zorgen met zich 
meebrengt. Maar die opofferingen en dat lijden wegen niet op tegen de 
liefde. 
 
Offers brengen, die uitdrukking was de voorbije decennia uit de mode. Het 
riep iets masochistisch en doloristisch op. Ascese en mattelaarschap waren 
iets uit ver vervlogen tijden en het offeren van planten of dieren, laat staan 
van mensen, was pas helemaal iets primitiefs. Het christendom nam 
afstand van die offerrituelen en verklaarde dat Christus met zijn kruisdood 
het ultieme offer had gebracht waarna geen ander bloed meer vergoten 
hoefde te worden. Ondertussen verdween echter ook in de theologie het 
offerjargon. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt liever niet meer 
gesproken over kruisoffer en misoffer. Theologen blijken evenzeer 
kinderen van hun tijd en Jezus moest mee met de modetrends. Er werd van 
Hem van alles gemaakt en zijn weerbarstige kanten werden liefst weg 
gepolijst. 
 
De tijd lijkt rijp om het begrip "offer" opnieuw van onder het stof vandaan 
te halen. Daartoe moeten we wel afstand nemen van de karikaturale voor-
stellingen van brand- en zoenoffers over zelfkastijding tot zelfvernietiging 
en de ware christelijke betekenis van zelfgave herontdekken. De 
erediensten in de komende Goede Week kunnen helpen om tot een goed 
begrip te komen van die liefde en trouw tot het uiterste toe. "Geen groter 
liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn 
vrienden". Christus gaf ons de voetwassing als voorbeeld van hoe we in het 

leven dienen te staan als christen. Hoe kunnen we voor elkaar redding zijn? 
Welk offer brengen we opdat de ander ten volle tot leven kan komen?  
 
Wie Christus wil navolgen, wordt uitgedaagd te groeien in 
offervaardigheid: niet zichzelf als centrum van het heelal zien, maar de 
ander voorop zetten. Zichzelf wegcijferen om ruimte te geven aan de 
ander. Wie zoals Jezus solidair in het leven staat, zal de kreten van de 
armen en van de aarde horen en zal bereid zijn offers te brengen voor het 
welzijn van de ander en van de schepping. Onze wereld heeft nood aan die 
onvoorwaardelijke liefde, aan verbondenheid in plaats van verdeeldheid, 
aan wedebouwers in plaats van onrustzaaiers, aan offerbereidheid in 
plaats van egoïsme, aan gebaren van verzoening in plaats van verraad, aan 
dienstbaarheid in plaats van machtsmisbruik. Het christendom preekt 
evenwel geen naiëve verlossing en weet dat de mens getekend blijft door 
zonde en schuld. Ook genade is niet voor eeuwig verworven, de oproep tot 
bekering van Aswoensdag blijft ook na Pasen weerklinken. We zijn nooit 
klaar met de navolging, we blijven leerlingen. Het evangelie is een verhaal 
van steeds opnieuw beginnen, klein en bescheiden, broos en zwak, tegen 
de stroom in. Het is nooit anders geweest: tegendraads en radicaal, 
onmogelijk in mensenogen, maar niet voor God… 

 
 

 
Lees hier 

 
Omroep Venray 
blijft 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Links 
Bisdom Roermond 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 
 

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

 

https://biddenonderweg.org/
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/

