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Witte Donderdag 
Het humanisme is een denkrichting die de mens centraal stelt. Blijk-
baar maakt de Nederlandse tak daarvoor moeilijke tijden door, want 
tot voor kort waren er regelmatig radiospotjes te horen met de vraag 
om steunend lid te worden. De vast terugkerende bijbehorende tekst 
daarbij is: “Het geluid van religies klinkt steeds vaker en steeds harder. 
Als u ons niet steunt is het humanisme aan de goden overgeleverd.” Er 
wordt gesuggereerd dat de mens speelbal is in de handen van grillige 
godsdiensten. Overgeleverd in de handen van de goden. 
 
Bij het christendom is er een centrale gedachte in het lijdensverhaal die net andersom werkt: In de 
nacht van Witte Donderdag levert Judas door een kus Jezus over aan de hogepriesters; de hogepries-
ters leveren in de ochtend van Goede Vrijdag Jezus over aan Pilatus. Pilatus levert Hem tenslotte 
over aan de woede van het volk. 
Het is net andersom: De mens wordt niet aan de goden overgeleverd, maar Gods Zoon  wordt aan de 
mensen overgeleverd.  
 
Jezus wordt overgeleverd in mensenhanden. Dat is precies wat gebeurt bij het laatste avondmaal: 
‘Neem en eet. Dit is mijn Lichaam.’ Jezus gaat van hand tot hand aan het laatste avondmaal. De leer-
lingen weten niet wat ze moeten met die vreemde woorden. Een begin van de diepte van zijn woor-
den kunnen ze pas vermoeden onder het kruis op Goede vrijdag : zijn lichaam gegeven, overgeleverd 
in mensenhanden. Maar de onbegrijpelijke diepte ervan zullen ze pas na Pasen ervaren, als in de Ver-
rijzenis van Zijn Lichaam de betekenis van Zijn woorden bij het laatste avondmaal helder zal worden. 
Overgeleverd worden in mensenhanden. Dat verhaal uit de bijbel, dat sacrament van onze kerk, is 
aan ons overgeleverd. Telkens als we Eucharistie vieren, ligt Zijn leven opnieuw in onze handen. Gods 
liefde is mens geworden, is brood geworden, opdat wij ons menselijk leven met Goddelijke liefde 
kunnen voeden en zo Goddelijk, eeuwig leven tegemoet kunnen gaan.  
 
In die geest wens ik u allen, mede namens pastoor Boon en het kerkbestuur, een Zalig Pasen.  
 
Deken Smeets 



 3 

 

Overzicht vieringen Goede Week 

 
Grote Kerk 
   
19.15 uur: H. Mis met palmwij-
ding – volkszang. 
   
9.15 uur: Palmwijding bij kruis 
aan het kerkpad (bij goed weer) 
  
9.30 uur: Hoogmis – Gregori-
aans Schola 
  
11.00 uur: Gezinsmis – 
  
9.00 uur: Leesmis 
  
  
  
 
 
19.15 uur: Gezamenlijke H. Mis 
met voetwassing en herdenking 
Laatste Avondmaal – Petrus’-
Bandenkoor – acolieten Paters-
kerk. 
  
Tot 21.30 uur: Aanbidding van 
het Allerheiligste. 
  
15.00 uur: Kruisweg en kruis-
verering –Petrus' Bandenkoor. 
  
Gezamenlijke viering om 19.00 
uur in de Paterskerk. 
  
 
21.00 uur: Paaswake met zege-
ning van water en vuur –Petrus' 
Bandenkoor. 
  
9.30 uur: Hoogmis –Petrus 
'Bandenkoor. 
  
 
 
9.30 uur: Hoogmis – met Volks-
zang. 

 
Paterskerk 
  
18.00 uur: Gezinsviering 
  
  
11.00 uur: Hoogmis met Palm-
processie – extra aandacht voor 
kinderen, kinderwoorddienst en 
opvang voor baby's, peuters en 
kleuters — koor Het Zonnelied 
  
  
  
Gezamenlijke boeteviering in 
de Paterskerk om 19.00 uur. 
  
18.30 uur: 1e Dinsdag van de 
Sint Antoniusnoveen 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
15.00 uur: Kruisweg 
  
  
19.00 uur: Herdenking van het 
lijden en sterven van de Heer – 
Kamerkoor Venray 
  
20.00 uur: Pontificale Paaswake 
– Zangers van Sint Frans – Mgr. 
E. de Jong 
  
11.00 uur: Hoogmis – Zonnelied 
– extra aandacht voor kinderen, 
kinderwoorddienst en opvang 
voor baby's, peuters en kleuters. 
 
11.00 uur: Hoogmis – Crescen-
do 

 
 
 
Vigilie Palmzondag 6 april  
 
 
Palmzondag 13 april  
 
 
 
 
 
 
 
Maandag in de Goede 
Week 14 april 
 
Dinsdag in de Goede Week 
15 april 
 
Witte donderdag 17 april  
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede Vrijdag 18 april  
 
 
 
 
 
 
Stille Zaterdag 19 april  
 
 
 
Eerste Paasdag 20 april  
 
 
 
 
Tweede Paasdag 21 april  
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Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Het is is niet zomaar een feest. 
Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis 
van Jezus Christus ontlenen alle Sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun 
kracht. Het hele Kerkelijk jaar kan gezien worden als ontplooiing van de verschillende aspecten van 
Pasen. 
 
 

S terke tijden 
De Paastijd is liturgisch gesproken een 'sterke tijd'. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de 
Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze tijden heten sterk, omdat ze worden gedomineerd 
door één gedachte: de komst van de Messias in de Advent; de Menswording van God in de Kersttijd; 
de noodzaak tot bekering in de Veertigdagentijd; en de Verrijzenis van Christus in de Paastijd. 
 

Z even weken 
De Paastijd duurt vijftig dagen. Deze periode is overgenomen van de joodse feestka-
lender. Het Israëlitische oogstfeest Sjavoeot (Hebreeuws voor 'Wekenfeest') moest 
volgens de Thora zeven weken (7 maal 7 dagen) na Pesach gevierd worden. In de 
christelijke kalender wordt zeven weken na Pasen het hoogfeest van Pinksteren ge-
vierd. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse pèntèkostè, dat 'vijftigste' be-
tekent. Pinksteren betekent dus eigenlijk Vijftigste Paasdag. 
 

P aaswake  
De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het 
doopsel en de eucharistieviering. De Liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht 
en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het te-
ken van zijn lijden staan. 
 

L ichtritus 
Het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is voor velen het 
moment waarop het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht 
van Christus. Dit gebeurt met behulp van de Paaskaars. Die kaars wordt 
aangestoken aan een paasvuur, dat zo mogelijk buiten de kerk is gelegen. 
De Paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de Priester 
of een Diaken. Vervolgens steken alle aanwezigen een eigen kaars aan de 
Paaskaars aan - soms direct, soms via andere kaarsen – waardoor de ruim-
te langzaam maar zeker steeds sterker wordt verlicht. 
 

E xsultet 
Wanneer de Kerk geheel met kaarsen is verlicht, zet de diaken de paasjubelzang, het Exsultet, in. Tri-
omfantelijk en dankbaar klinkt het dan door de kerk: Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len, 
laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het 
rond! 

Pasen 
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D ienst van het Woord 
In de lezingen die op het Exsultet volgen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het 
volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus' dood en verrijzenis. Daarbij ont-
breekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt beschreven hoe God het volk Israël door het wa-
ter van de Rode Zee leidt, en de Egyptische achtervolgers laat verdrinken. 
 
 

W ater 
De doorgang van het volk Israël door de Rode Zee wordt tijdens de Dienst van het Woord vastge-
knoopt aan de viering van het doopsel die volgen gaat. "Want wat gij eens met machtige hand hebt 
gedaan om één volk te bevrijden uit de greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van alle volkeren 
door het water van de wedergeboorte", zo klinkt het in het gebed na de lezing uit Exodus. De belang-
rijke rol van water tijdens het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept door de zegening van het 
water tijdens de viering van het Doopsel. 
 

D oopsel 
Door het sacrament van het Doopsel begint een mens een nieuw leven 'in Christus', mogelijk gemaakt 
door diens overwinning op de dood. Door het doopsel - en door de Doopcatechese die eraan vooraf 
gaat – worden nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot 
God. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften 
door alle gelovigen. De algehele hernieuwing van de doopbeloften vindt plaats na het eigenlijke do-
pen van degenen die Katholiek worden. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester 
met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water. 
 

E ucharistie 
Na de viering van het doopsel wordt tijdens de Paaswake voor het eerst sinds de avondmis van Witte 
Donderdag de eucharistie weer gevierd: bij uitstek de maaltijd des Heren, waarin we iedere week zijn 
dood en verrijzenis vieren. 
 
 

 
  
Bron: http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/p/paastijd 
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Zondag 18 mei 2014, aanvang: 16:00 u 
 
Wie in het weekend naar de Grote Kerk gaat om 
een H. Mis bij te wonen, wordt meestal ontvan-
gen met de mooie klanken van het orgel. Ook bij 
droevige of andere plechtigheden gebeurt dat. 
De organist doet zijn best om de juiste sfeer te 
scheppen. Wie goed luistert, hoort soms al een 
variatie op een melodie van een lied dat tijdens 
de dienst gezongen gaat worden.  Andere keren 
heeft de organist zich extra goed voorbereid 
door een bijzonder muziekstuk in te studeren om 
de mogelijkheden en de kwaliteiten van het orgel 
te laten horen. 
Meestal is de blik van de kerkganger naar het al-
taar gericht. Heel begrijpelijk. Achterom kijkend 
ziet de kerkganger het mooie front van het orgel. 
Menige bezoeker van de kerk raakt onder de in-
druk van de omvang van het orgel. Het reikt tot 
24 meter boven de vloer van de kerk. Het meest 
opvallend zijn de reusachtige orgelpijpen aan de 
voorzijde. Maar het orgel van de Grote Kerk is 
veel meer. 
Eigenlijk is het orgel een verzameling van allerlei 
muziekinstrumenten. Zoals bij een harmonie of 
bij elk ander orkest kan een orgel het geluid van 
een trompet, een fluit of een viool voortbrengen. 
Voor elk instrument of stem staat ergens in het 
orgel een rij orgelpijpen, een zg. register. Om ge-
luid voort te brengen is lucht nodig. Via een inge-
nieus systeem van leidingen kan de organist met 
die lucht een pijp tot leven brengen. 
Zittend op zijn bank aan de speeltafel ziet hij 
voor zich enkele manualen (rijen van toetsen) en 
een aantal knoppen van de diverse registers, 
waarmee hij de gewenste stemmen kan laten 
klinken. Bovendien beschikt hij ook nog over de 
pedalen. Hij kan met zijn voeten dus ook nog en-
kele tonen laten klinken. 
De organist gebruikt bij de begeleiding van de 
volkszang meestal een eenvoudige toonzetting. 
Maar na afloop wil hij nog wel eens laten horen, 
waartoe hij met het orgel in staat is. Meestal blijft 
dat beperkt tot een kort stuk orgelmuziek. Een 
concert geeft meer mogelijkheden. 
Bij de restauratie van het orgel in de voorbije 
herfst heeft menige vrijwilliger een blik mogen 
werpen in het inwendige van het orgel. In de ver-
schillende "kamertjes" van het orgel zag hij hele 
rijen orgelpijpen, variërend in lengte. Hij mocht  

ook meehelpen om de orgelpijpen naar de werk-
plaats achter in de kerk over te brengen en later 
weer naar de juiste plek in de orgelkast.  Het was 
ook nodig om het opgehoopte stof te verwijde-
ren.  
De kleinste pijpen met de hoge tonen zijn slechts 
een paar centimeter lang. De grote pijpen met 
wel een lengte van ruim 4 meter geven een lage 
toon, de bassen.  Het materiaal van de orgelpij-
pen is  hout of metaal.  Alle pijpen, in totaal meer 
dan 2500, zijn uit het orgel gehaald, schoonge-
maakt, zo nodig gerepareerd en daarna weer te-
rug geplaatst. Om te voorkomen dat er onveilige 
situaties zouden ontstaan en om beter te kunnen 
werken werd het orgel in de steigers geplaatst.  
De eigenlijke restaurateur was de heer Daniël 
Jansen die bovendien een bekende organist is. 
Hij hield nauwkeurig de werkzaamheden in het 
oog, verrichtte de reparaties, plaatste de orgel-
pijpen en rondde werkzaamheden af met het 
stemmen van het orgel. Vooral dit laatste is een 
omvangrijk en zeer belangrijk werk. 
De hele restauratie, uitgevoerd door de firma 
Verschueren Orgelbouw uit Heythuisen, heeft 
ruim drie maanden geduurd. De kosten daarvan 
zijn hoog, maar de bijdragen in de vorm van gif-

Openingsconcert orgel Grote Kerk Venray 
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ten en de besparingen door het werk van de vrij-
willigers zijn gelukkig ook niet gering. 
Om een aantal niet alledaagse mogelijkheden 
van het orgel te laten horen heeft het Orgelcomi-
té Venray en Omgeving een tweetal organisten 
uitgenodigd voor een openingsconcert op zon-
dag 18 mei a.s., aanvang 16.00 uur. Uit het grote 
aantal werken dat voor orgel is geschreven zullen 
zij een keuze maken.  
Deze organisten zijn de heren Daniël Jansen en 
Remy Syrier.  
De heer Daniël Jansen studeerde orgel en kerk-
muziek aan het Maastrichts Conservatorium. Tij-
dens de restauratie had hij de leiding bij de werk-
zaamheden. Nu hij de technische kanten van het 
orgel op orde heeft gebracht is het vanzelfspre-
kend, dat hij ook de kunstzinnige kant van het 
bespelen van het orgel wil laten horen. Gelet op 
de vele concerten die hij al verzorgd heeft, zal dit 
concert een heel bijzondere uitvoering worden. 
Remy Syrier studeerde orgel en klavecimbel aan 
het Maastrichts Conservatorium en muziekweten-

schap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij 
maakt deel uit van diverse ensembles, die zich 
ten doel stellen onbekende, veelal niet uitgege-
ven orgelmuziek uit de 17de en 18de eeuw uit te 
voeren. Als solist op orgel en klavecimbel gaf hij 
concerten in geheel Europa en ook op de Neder-
landse Antillen. Remy Syrier maakte radio- en te-
levisieopnames voor verschillende Nederlandse 
omroepen, de BRT en de WDR en maakte diverse 
Cd-opnamen op historische orgels in binnen- en 
buitenland. Syrier doceert het hoofdvak klave-
cimbel aan het Brabants Conservatorium te Til-
burg. Bovendien is hij werkzaam in het Orgelar-
chief van de Rijksuniversiteit te Utrecht en maakt 
hij als orgeladviseur deel uit van de Katholieke 
Klokken- en Orgelraad. 
 
Het programma van het concert op 18 mei is nog 
niet bekend, maar er zal door de muziekliefheb-
bers zeker naar worden uitgekeken. 
 
Theis Gootzen, Herman van de Steeg 

Biddende moeders is in 1995 ontstaan in Engeland en heeft zich snel over de hele wereld verbreid. 
Twee Engels grootmoeders, die zich zorgen maakten over hun kleinkinderen, voelden zich door 
God geleid om met “Biddende Moeders” te beginnen. 
Het gaat om groepjes moeders die bidden voor hun (klein)kinderen en ook voor jongeren voor wie 
niemand bidt. Inmiddels zijn er 80 landen waarin moeders op die manier samen 
bidden. In Nederland zijn er momenteel 150 groepen, in Venray 1. 
De moeders nemen de woorden uit het evangelie: “Vraag en je zult krijgen” 
heel letterlijk. Ze leggen hun zorgen en verdriet voor aan God en vragen Hem 
om hun kinderen en hen zelf te zegenen en te genezen. 
De afgelopen jaren werden vele gebeden verhoord: kinderen, die van drugs en 
andere verslavingen bevrijd werden of die na jaren afwezigheid weer naar huis 
kwamen, verbetering van gezondheid en herstel van relaties. In een klein boek-
je staan de gebeden die de moeders overal in de wereld bidden. De gebeden 
zijn uit het Engels vertaald in alle talen van de landen waar de moeders bidden. 
Ze kiezen voor een aantal vaste gebeden, zoals in de Rozenkrans. Telkens hetzelfde gebed en iede-
re keer word je je beter bewust van de inhoud, van het mysterie dat het gebed verwoordt. 
De naam van het gebedenboekje is: “Moeders en liefde overwinnen de wereld”, met als ondertitel:  
“Verenigd in gebed redden we onze kinderen”. Een groot geloof in voortdurend gebed. 
De Venrayse biddende moeders komen twee keer in de vier weken bij elkaar in het huis van Me-
vrouw Trees Douwes, ’s woendags in de even weken 
Ook Ai Nguyen is lid van de groep plus nog vier andere moeders. De dames Douwes en Nguyen 
verzorgen met nog enkele andere dames de bloemversieringen in de Paterskerk. Daarnaast is me-
vrouw Douwes lid van het kerkkoor “ ’t Zonnelied”. 
De echtgenoot van mevrouw Nguyen is een van de vele bootvluchtelingen die vanaf 1975 het com-
munistische Vietnam ontvluchtten.  
 
Ger Claessens. 

Biddende Moeders of Mothers Prayers 
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Houtsnijwerk voor glas-in-lood 

Te koop: 
 

PAASDECORATIES en ander houtsnijwerk 
 
Plaats:  Pastorie Paterskerk 
  Dependance Carolushuis 
Adres:  Leunseweg 5 
  5802 CE Venray 
Ten bate van: Renovatie glas-in-lood-ramen 
Te zien in: de vitrine in de Paterskerk 
  (bij het beeld van O.L. Vrouw van   
  Zeven  Smarten en in de pastorie   
  (Carolushuis) 

Inmiddels is begonnen met de tweede fase van de restauratie van 
de glas-in-lood-ramen in de Paterskerk. Enkele vrijwilligers in de 
parochie proberen geld in te zamelen voor de financiering van dit 
project. 
Mijnheer Douwes, koster en collectant, heeft het idee geopperd om 
na een hoogmis op zondagmorgen de pastorie aan de Leunseweg in 
een soort restaurant te veranderen. Hij en de leden van de 
“Biddende moeders Venray” zorgen ervoor dat op die zondag, 29 
juni a.s. van 12.00 – 14.00 uur koffie, thee en frisdrank geserveerd 
worden. Ook zorgen ze voor de bereiding van allerlei lekkernijen zoals appelflappen, loempia’s en 
andere snacks. Voor een heerlijke kop koffie én zo’n smakelijke snack samen betaalt u slechts 2 euro. 

U kunt ook snacks kopen en mee naar huis nemen. Opbrengst van deze zon-
dagse proeverij is bestemd voor de renovatie van de glas-in-lood-ramen. 
Over de doelstellingen en de activiteiten van de groep “Biddende moeders 
Venray” vindt u elders in dit blad informatie. 
 
Een lid van deze groep, Ai Nguyen, heeft een bijzonder creatieve nicht die 
mooi houtsnijwerk maakt. Deze nicht, Duong Tran, woont in Essen in Duits-
land maar komt regelmatig naar Nederland en Ai brengt regelmatig tegen-
bezoeken aan Essen.  
Ai Nguyen wil het houtsnijwerk, dat haar nicht maakt, gaan verkopen om de 
restauratie van de glas-in-lood-ramen te sponsoren. Dat idee heeft ze samen 
met Trees Douwes en de andere vier biddende moeders verder uitgewerkt. 
Gerda Kleuskens is bereid gevonden om de kunstwerken te verkopen in de 

pastorie van de Paterskerk, waar een dependance is van het Carolushuis.  
In de vitrines daar kunt u voorbeelden van het houtsnijwerk bewonderen, onder meer paasdecora-
ties, vlinders en kinderfiguurtjes. Ook de opbrengst  hiervan is bestemd voor de glas-in-lood-ramen. 
In de dependance kunt u terecht op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. 
Beide acties van ganser harte aanbevolen. 
 
De redactie. 
 
 
 



 9 

 

 

 
voor maar € 2,-; dat is te gek!! 

Daarmee steunt u wel het werk 
aan de ramen van de Paterskerk. 

Wanneer en waar? 
Op zondag 29 juni 2014 van12:00 – 14:00 uur 

in de pastorie aan de Leunseweg 5 
in Venray. 

 

Dus……….kom, kom, kom, in snelle vaart 
Want uw steun aan de Paterskerk 

is zeker de moeite waard. 
 

Een idee van:  
Biddende moeders Venray. 

Info: 0478-584494 

Koffie, thee, frisdrank en een smulsnack 

 

Met de mooiste foto's en dubbele poster 

 
Paus Franciscus is op 13 maart 2014 één jaar paus. Bij het Carolushuis verschijnt dan het 
eenmalige magazine 'De Paus'. Dit magazine van 74 pagina's bevat de mooiste foto's en 
de meest inspirerende citaten uit het eerste jaar van Jorge Bergoglio als paus. 
In het magazine lees je fragmenten uit paus Franciscus' eerste zegen Urbi et orbi op de 
avond van zijn verkiezing, uit zijn homilie tijdens de mis met de kardinalen in de Sixtijnse 
Kapel en uit diverse toespraken, brieven, audiënties en homilieën. Er is ook een uitge-
breid artikel over het leven van Jorge Bergoglio voor hij paus werd en een dossier van 
Antoine Bodar over Franciscus van Assisi, die paus Franciscus inspireert tot een ‘Kerk van 
de armen'.  

Verkrijgbaar bij de dependance van het Carolushuis bij de Paterskerk 

Magazine - De Paus - 
Franciscus 

5.95EUR 
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Onze Samen Kerk-avonden; een 
sfeerimpressie 

Vanaf november 2013 wordt er in het zaaltje van de Paterskerk om de drie weken op dinsdagavond 
een ‘Samen Kerk-avond’ gehouden. Voor de lezers onder ons, die nog niet de gelegenheid hebben 
gehad om de sfeer te komen proeven blikken we terug op de afgelopen periode.  
 
Een divers aanbod 
In de winter en het voorjaar van 2013 werden de vormingsavon-
den CaFE aangeboden. Het was een serie van twee maal zes 
avonden waar mensen (hernieuwd) konden kennismaken met ons 
katholieke geloof. Aan het einde van deze serie werd duidelijk 
dat de deelnemers van deze avonden het fijn vonden om met el-
kaar over het geloof te kunnen spreken en een vervolg was wen-
selijk. Er vormde zich een werkgroep bestaande uit pastoor Mül-
ler uit Leunen, Wim Roovers en onze twee catechisten Tinie 
Claessens en Arthur Gerritzen. Samen werkten ze een program-
ma uit met twee duidelijke kenmerken: regelmaat en een divers aanbod. Welnu, iedere drie weken 
komt men bij elkaar en iedere keer is de inhoud anders. Het is geen aaneengesloten geheel, de in-
houd bestaat uit losse thema’s. Alle thema’s hebben wel een gemeenschappelijk element: ze laten 
één van de mooie facetten zien die onze Kerk rijk is.  
 
Belangstelling 
Vanaf de start in november is de belangstelling voor deze avonden groot. De zeven avonden, die in 
de maanden november tot maart zijn geweest, zijn  bezocht door gemiddeld zo’n vijftien mensen ie-
dere avond. Mooi hierbij is, dat de leeftijden zeer uiteenlopend zijn, namelijk van midden twintig tot 
midden zeventig. Tot de vaste bezoekers behoren vooral mensen uit de eigen twee Venrayse paro-
chies (Petrus Banden- en Paterskerk), maar ook uit andere christelijke kerken is  er belangstelling 
voor deze avonden. 
 
Mooie avonden die nog komen  
In de maanden april, mei en juni zijn er nog mooie avonden die komen aan. Om te beginnen is er op 
29 april een thema-avond over paus Johannes Paulus II, die gegeven wordt door kerkhistoricus drs. P. 
Hamans (docent aan het Grootseminarie Rolduc). In de meimaand Mariamaand zal Tinie Claessens 
op 10 mei  vertellen over Maria als Moeder van onze Kerk. Aan het einde van het voorjaar zal pastoor 
Franken uit Mook op 10 juni een reisverslag doen van zijn voettocht naar Santiago de Compostella. 
Voor de afsluiting van het seizoen heeft de werkgroep iets culinairs in het verschiet, namelijk een 
avond ‘Bijbels koken’ en wel op 1 juli. Alle avonden beginnen om 19:30 en vinden plaats in het zaaltje 
van de Paterskerk. U bent van harte welkom om eens een avond bij te wonen. Aanmelding is niet 
noodzakelijk met uitzondering voor de slotavond ‘Bijbels koken’.  
 
Suggesties zijn welkom 
Het seizoen ‘Samen Kerk-avonden’ is al de helft voorbij. De werkgroep is achter de schermen al bezig 
met het nieuwe seizoen dat na de zomervakantie zal beginnen. Mocht u suggesties hebben voor een 
onderwerp of kent u mensen die deskundig zijn binnen een bepaald onderwerp en wellicht als gast-
spreker de moeite waard zijn uit te nodigen? De werkgroep nodigt u van harte uit om contact met 
hen op te nemen. U kunt hiervoor mailen naar samenkerk.avonden@gmail.com of u kunt bellen met 
Arthur Gerritzen (0478-707440). 

mailto:samenkerk.avonden@gmail.com
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Afgelopen februari was het tien jaar geleden dat de deken hier in Venray is begonnen. Het is ook al 
bijna tien jaar geleden dat het tiener- en jongerenwerk twee nieuwe impulsen kreeg, namelijk de 
jongerengroep Identity en tienergroep Rock Solid. Nu, bijna tien jaar later, valt ons een interne re-
organisatie als zegen ten deel. Een terugblik en een blik in de toekomst. 
 
 
Tienergroep Rock Solid 
In de winter van 2005 startten enkele leerlingen van groep 8 onder leiding van Arthur Gerritzen 
een tienergroep. Doel was om maandelijks met leeftijdsgenoten bij elkaar komen 
om daar over het geloof te kunnen praten. Gekke spellen, veel plezier, serieus ge-
bed, samen de mis bezoeken, uitstapjes, catechese, chips en ringtones uitwisselen, 
het zijn nu nog steeds de ingrediënten die het tienerwerk schijnbaar aantrekkelijk 
maken, want ook nu anno 2014 worden deze avonden nog steeds goed bezocht.  
De afgelopen jaren werd de tienergroep steeds groter.  
Ooit begonnen met vijf, tegenwoordig zijn ze gemiddeld met meer dan vijftien. 
Hierdoor was er steeds behoefte aan een grotere ruimte. Tegenwoordig is men erg 
in hun nopjes met ‘De Galmhut’, het repetitielokaal van De Zangers van Sint Frans. Maar ook hel-
pende handen waren nodig. Sinds enkele jaren bestaat de leiding uit drie leden, waarvan er twee 
uit Identity komen: Yvonne Claessens en Wouter Houwen. 
 
Jongerengroep Identity 
Het waren de Wereldjongerendagen in Keulen van 2005 die op verschillende jongeren uit ons de-
kenaat Venray een diepe indruk gemaakt hadden. De samenhorigheid, het samen vieren en delen 
van de liefde van Christus was zo aanstekelijk geweest, dat men de behoefte had 
om dit vast te willen houden. Vanuit dit verlangen ontstond in samenspraak met 
deken Smeets de jongerengroep Identity. Sinds die tijd komen deze jongeren ge-
trouw op de eerste zaterdagavond van de maand samen bij elkaar. Ze spreken met 
elkaar over diverse onderwerpen die vanuit het katholieke geloof bekeken worden. 
Aansluitend worden de avonden afgesloten met een hapje en een drankje.  
Voor Identity is het niet bij die ene keer in Keulen gebleven. Vele kerstkaarten zijn 
er verkocht en vele kopjes koffie zijn er geschonken met dat ene doel voor ogen: 
het mogelijk maken om wederom de WJD bezoeken om die wereldkerk te vieren en te beleven. Zo 
werden in 2008 Sydney, in 2011 Madrid en in 2013 Rio de Janeiro bezocht.  
 
Evolutie 
De tienergroep heeft een duidelijke doelgroep voor ogen: de leerlingen vanaf groep 8 tot het jaar 
dat ze 16 jaar worden. Tieners kunnen na hun 16e aansluiten bij Identity en verschillenden zijn die 
weg ook gegaan. Identity heeft geen doelgroep wat leeftijd betreft voor ogen, vanaf zestien jaar 
was je welkom. Maar anno 2013 is duidelijk geworden dat de samenstelling van jongerengroep 
Identity wel een behoorlijke rek heeft doorgemaakt. De jongeren gingen werken, ze trouwden, de 
leden vormden gezinnen en ze kregen kinderen. En zo zaten middelbare scholieren en werkende 
ouders in één groep bij elkaar. Er moest iets gebeuren, dus nam Identity in de zomer van 2013 het 
initiatief om samen met diaken Guido van Dierendonck te bekijken of een tussengroep mogelijk 
was. 
 

Van twee naar drie… 
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Jongerengroep Connect 
Nu een half jaar verder zijn we drie groepen rijk voor de jonge kerk in Venray: Rock 
Solid voor de tieners, Identity voor de jong volwassenen en de jongste telg heet 
Connect. Connect nestelt zicht tussen de tieners en jong volwassenen en wil een 
plek zijn voor de oudere middelbare scholier en student. Net als de andere twee groepen komt ook 
Connect maandelijks bij elkaar. Guido van Dierendonck betreurde dat hij deze groep snel los moest 
laten, maar Arthur Gerritzen nam het van hem over en stuurt  sinds enkele maanden deze groep aan 
samen met Bram Jansen en diaken Bart Janssen uit Deurne. 
 
Toekomst 
We zijn dankbaar voor de medewerking die we zien in ons dekenaat. De kerk wordt steeds kleiner, 
maar anderzijds steeds bewuster en hechter. Deze drie groepen zijn hier enkele mooie voorbeelden 
van. We hopen dat ze de basis mogen vormen van een jonge geloofsgemeenschap, waarbij Gods 
rijke zegen hen ten deel mag vallen. Mocht u vragen hebben over één van deze groepen, neemt u 
dan contact op met Bram Janssen of ondergetekende. 
 
Arthur Gerritzen. 
 

Vasten is ook delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar be-
steden we daarom aandacht aan Dar-ul-Sukun in Pakistan. Een ‘thuis’ 
voor vrede en liefde, een ‘huis van geluk’ waar mensen een zorgeloos 
leven kunnen leiden 
Dar-ul-Sukun werd op 17 september 1969 door Zuster Truus 
(Gertrude) Lemmens opgericht als een tehuis voor de geestelijk en 
lichamelijk beperkte kinderen, voor speciale mensen, zoals de zuster 
ze zelf noemt.  
Zuster Lemmens nam toen acht kinderen op. Al snel groeide het aan-
tal tot meer dan 160, aangetroffen op straat, aan hun lot overgela-
ten, verstoken van alle hulp en verzorging. In de loop van de tijd is Dar-ul Sukun uitgegroeid tot 
een waar netwerk van verschillende tehuizen, voornamelijk gevestigd in de stad Karachi.  
De bewoners kunnen altijd rekenen op een goede verzorging, gegeven door twee doctoren en drie 
bevoegde verpleegkundigen. 

Na een kort ziekbed, stierf Zuster Lemmens op 27 oktober 2000. Zij 
werd opgevolgd door Zuster Mathilda Pereira die Zuster Ruth Lewis 
(foto onder) tot directrice benoemde. 
Zuster Ruth was erg blij toen zij hoorde dat Dekenaat Venray in de 
Veertigdagentijd geld bijeen zal brengen voor Dar-ul-Sukun. “Ik 
ben zeer dankbaar dat jullie voor onze ‘speciale mensen’ allerlei ac-
ties gaan organiseren om geld bijeen te brengen voor hun verzor-
ging. U geeft gestalte aan Gods Liefde en Barmhartigheid. Dank u 
wel!” aldus Zuster Ruth, die samen met haar  team zich om deze 
mensen bekommert. 
 
De redactie. 

Vastenactie 2014 
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De meimaand is van oudsher naast oktober de maand die aan Maria is toegewijd.  
In deze maand wordt iedere vrijdag om 19.00 uur bij de Lourdesgrot de rozenkrans gebeden. Dit 
jaar al voor de 16e keer sinds de grot in 1998 werd ingezegend.  
De Lourdesgrot vindt u in het park van het St. Jozefklooster aan de Eindstraat.  
Het eerste rozenkransgebed is op vrijdag 2 mei a.s. Vervolgens op de vrijdagen 9 mei, 16 mei,  
23 mei en de laatste keer op vrijdag 30 mei.  
U bent van harte welkom bij dit sfeervolle gebeuren. De Lourdesgrot is weer mooi versierd. Als er 
geen koor is, wordt een cd gedraaid met Marialiederen, zodat iedereen mee kan zingen. 
Deze Lourdesgrot, die in 1938 is gebouwd, is een inspiratiebron voor vele mensen. Steeds meer 
mensen ontdekken in toenemende mate dit stille hoekje en ontsteken er een kaarsje voor zichzelf 
of voor anderen. Hopelijk vinden velen er weer nieuwe kracht. Er ligt een intekenlijst in de Lourdes 
grot om intenties op te geven vanaf vrijdag 25 april. Er kunnen elke week nieuwe intenties worden 
opgegeven. Ook kunt U intenties opgeven aan onderstaand adres, zodat het rozenkransgebed nog 
meer inhoud krijgt.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Herman Elbers, 
Kloosterhof 10 
5801DL Venray 
Tel: 0478-587199 
e.mail: hermanelbers@home .nl 

 
 
 
 
 

Rozenkrans bidden bij de Lourdesgrot in 
de meimaand 
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Mariakapel in de Paterskerk 

Binnenkort is er ook in de Paterskerk een Maria-
kapel, waar mensen iedere dag van 09:30 – 18:30 
uur terecht kunnen voor gebed, bezinning en een 
kaarsje. Het idee is geboren in een vergadering 
van de kosters begin dit jaar. Tot dusver was de 
kerk alleen geopend tijdens de vieringen en op 
woensdag van 10:00 – 12:00 uur. Dat vonden de 
kosters een beetje mager. Dus gingen ze op zoek 
naar andere mogelijkheden. Er kwam een werk-
groepje van vrijwilligers dat ideeën verder ging 
uitwerken. 
En wel zo voortvarend dat de kapel al op zondag 
4 mei a.s. na de Hoogmis van 11:00 uur kan wor-
den ingezegend door Pastoor Boon. 
De kapel komt in de hoofdingang van de kerk 
vlak naast de hoofdingang van Beukerode. 
De materialen die gebruikt worden zijn voor het 
grootste deel afkomstig uit de kerk, zodat de in-
richting van de kapel aansluit bij het interieur van 
de kerk. Zo krijgen delen van de oude commu-
niebanken er een nieuwe plaats: de smeedijzeren 
schilden worden in een nieuwe stalen constructie 
gemaakt. 
In een Mariakapel hoort uiteraard een Maria-
beeld. Een beeld met een mooie geschiedenis. 
 
In 1945 was de Grote Kerk een ruïne. Met man en 
macht werd meteen na de bevrijding gewerkt aan 
wederopbouw van de kathedraal van de Peel. 
Vlak bij de bouwplaats had de houtsnijder Piet 

van Dongen een klein atelier, 
waarin hij veel beelden uit de 
verwoeste kerk heeft geres-
taureerd. 
Uit hout dat in de ruïne is ge-
vonden heeft de kunstenaar 
ook een aantal nieuwe beel-
den gesneden, waaronder 
een Mariabeeld dat hij aan 
Toon Kateman Sr. heeft geschonken als tegen-
prestatie voor onbekende diensten. Het beeld 
heeft de afgelopen 60 jaar in de kamer bij de fa-
milie Kateman gestaan. Wijlen mevrouw Ka-
teman brandde er iedere dag een kaarsje bij. Na 
haar overlijden is het beeld terecht gekomen bij 
een van haar dochters. 
Via de werkgroep Kruisen en Kapellen is de werk-
groep in contact gekomen met de nieuwe eige-
naresse. En zo krijgt een afgietsel van dit mooie 
beeld de ereplaats in de nieuwe kapel. 
Met dank aan de familie Kateman, de werkgroep 
Kruisen en Kapellen en de vrijwilligers van de Pa-
terskerk. Dit mooie resultaat in korte tijd toont 
aan wat initiatief en samenwerking kunnen berei-
ken. 
Inzegening dus: zondag 4 mei na de Hoogmis van 
11:00 uur. 
 
Frans Jenniskens en Ger Claessens. 

Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over alles wat hen persoonlijk aangaat. Dat geldt ook bij de 
begeleiding die men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven of 
gecremeerd willen worden. 
Voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk om op de hoogte te zijn van die wen-
sen. In situatie van onbekwaamheid kan een tevoren vastgelegde wilsverklaring een belangrijk hulp-
middel zijn om te handelen in het belang en in overeenstemming met de wensen van iemand. 
Een pastorale wilsverklaring biedt betrokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begelei-
ding te ontvangen die men wenst. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men wel of niet prijsstelt op 
een ziekenzalving. Of men begraven of gecremeerd wil worden. 
Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de 
parochiepriester? Voor de juiste gelegenheid en moment om dit te bespreken is geen stelregel te 
geven. Belangrijk is wel er over te denken en te praten met iemand die je daarin vertrouwt. Het 
vraagt altijd een moment van verwerken, afwegen en beslissen. Daarnaast is het ook belangrijk om 
deze pastorale wilsverklaring in samenwerking met de plaatselijke pastoor te bespreken en daarbij 
rekening te houden met de pastorale en liturgische mogelijkheden die plaatselijk spelen. 

Een pastorale wilsverklaring 
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I.  Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik: 
 0 wel pastorale bijstand 
 0  geen pastorale bijstand. 
 
2.  Indien wel dan in de vorm van: 
 0  pastorale gesprekken met een priester 
 0  Ziekenzalving (Bediening) 
 0  ontvangen van de H. Communie thuis. 
 
3.  Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke viering: 

0  aan de vooravond van de uitvaart/crematie (dit is ook mede afhankelijk van het pastora-
le beleid en mogelijkheden in de parochie.) 

 0 geen viering aan de vooravond van de uitvaart/crematie 
 
4. Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik: 
 0 Eucharistieviering in de kerk 
 0 alleen een samenkomst in het crematorium. 
 
5.  Vervolgens wens ik te worden: 
 0 begraven 
 0 gecremeerd 
 
6.  Omtrent een gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachten: 
 
 
 
Aldus opgemaakt………………………………………………..………………………………………(datum) 
 
……………………………………………………………………………………………..…………………….(plaats) 
 
Naam:  
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 
Handtekening:  

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Deze verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. Eventueel een afschrift aan de pastoor in uw 
parochie of een vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt u het ook als codicil bij uw testament leg-
gen. 
 

NB: Er zijn geen kosten verbonden aan een uitvaart vanuit de kerk als men gedurende de laatste 4 
jaren heeft deelgenomen aan de kerkbijdrage volgens de voorwaarden van het bisdom. 
Zo kunnen we elkaar tot dienst zijn tot over de grenzen van het leven heen 

De redactie 

PASTORALE WILSVERKLARING 
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In deze rubriek brengen we een aantal mooie passages uit 
de preken van deken Smeets op de zondagen in de afge-
lopen maanden onder uw aandacht. Omdat ze alleszins de 
moeite waard zijn om er nóg een keer kennis van te ne-
men of om ze te lezen als u ze nog niet gehoord had. 
Boven iedere passage staat de aanduiding van de schriftle-
zingen van de betreffende zondagen, waarop de preken 
betrekking hebben. 
 
Matteüs 6,24-34. 
Zie naar de vogels van de hemel en de leliën in 
het veld, die niet zaaien en maaien of oogsten en 
die door de hemelse Vader gevoed worden. En 
maak u dus niet bezorgd over uw eten of kleding: 
want dat doen heidenen. Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 
krijgt u dat alles erbij.  
 
Een voorbeeld anno nu. Een kindje wordt ge-
doopt en van de 15 aanwezigen zijn er 8 bijna 
constant bezig foto’s te maken. Ze beleven nau-
welijks het sacrament waar het om gaat maar zijn 
druk doende herinneringen vast te leggen aan 
een viering die ze daardoor bijna niet hebben 
kunnen ervaren. Fixeer je aandacht op het nu. 
Ben je er volledig van bewust. Geef een viering 
de aandacht die zij verdient en verlies je niet in 
bijzaken. Besluit in het licht van Gods woord wat 
écht belangrijk is en geef dat al je energie en at-
tentie. Laat al het andere over aan de mode en de 
waan van de dag. 
 
Genesis 2,7-9;3,1-7 
Het verhaal van Eva en de appel die geen appel 
was. Het staat in het eerste Bijbelboek: Genesis.  
Vlak na “In den beginne….”. God boetseerde de 
mens en maakte van hem een levend wezen door 
hem de levensadem in zijn neus te blazen. God 
legde voor de mens een tuin aan, ergens in het 
oosten: de hof van Eden. Hij liet daar allerlei bo-
men op schieten, mooi om te zien en heerlijk om 
van te eten. Hij plantte één boom in het midden 
van de tuin: de boom van het leven, de boom van 
kennis van goed en kwaad. Daar mocht de mens 
in Eden niet van eten. Latere schilders hebben van 
die boom een appelboom gemaakt. In de Bijbel is 
geen sprake van een appelboom. Daar staat dat 
de mensen van alle bomen in Eden mochten eten, 
behalve van de boom van kennis van goed en 
kwaad. Deze kennis, dit onderscheid tussen goed 
en kwaad, gaat de mens te boven en is voorbe-
houden aan God. Deze kennis heeft Hij laten op-

tekenen in de 10 geboden en in de 
vele toelichtingen op die geboden in 
het oude en nieuwe testament. On-
derscheid te maken tussen goed en 
kwaad gaat onze vermogens vaak te 
boven omdat wij goed gelijk stellen 
met aantrekkelijk en kwaad met wat 
onaantrekkelijk lijkt.  Lang niet altijd 
is wat aantrekkelijk lijkt goed voor 
ons. Geef een kind van 5 jaar de keuze tussen een 
bord gezond eten en een pot snoep en de keuze 
is voorspelbaar. Daarom geven verstandige ou-
ders hun kinderen die keuze ook niet. De vasten-
tijd biedt een mooie gelegenheid om onze keu-
zen tussen goed en kwaad tegen het licht te hou-
den van Gods woord. Die keuze is veel te belang-
rijk om haar te laten bepalen door mode of om 
ons aan te sluiten bij de keuze van de meerder-
heid. God werkt niet meer meerderheden maar 
met waarheden, met evangelische ijkpunten. 
 
Genesis 12, 1-4a 
In die dagen zei de Heer tot Abraham: "Trek weg 
uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land 
dat Ik u zal aanwijzen”. Joodse rabbijnen vertellen 
het volgende verhaal: De vader van Abraham, 
Terach, maakte godenbeeldjes, waaraan de men-
sen, daar en toen, veel macht toekenden. Abra-
ham verkocht die beelden van zijn vader op de 
markt. Op een dag wees Abraham op zijn handel 
en zei: “Het zijn geen goden. Het zijn enkel beel-
den die mijn vader gemaakt heeft. En vanaf nú ga 
ik op zoek naar de God die mijn vader geschapen 
heeft”. En dat deed hij: Abraham trok weg, zoals 
de Heer hem had opgedragen: op zoek naar het 
land dat God hem beloofd had. Hij liet zijn land, 
zijn stam en familie, al zijn zekerheden en tradi-
ties achter zich en ging op weg naar de Ene en op 
Zijn kompas. 
 
Matteüs 17, 1-9  
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens 
broer Johannes met zich mee en bracht hen bo-
ven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Je-
zus werd voor hun ogen van gedaante veranderd:  
zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn 
werd glanzend als het licht. Opeens verschenen 
hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhiel-
den………en uit de wolk klonk een stem: "Dit is 
mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbe-
hagen heb gesteld; luistert naar Hem." Op de 
berg Tabor krijgen de drie apostelen slechts en-

Parels uit de preken van de deken. 
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Het Eucharistisch Vuur in Smakt 
In juli 2011 vestigde zich in het St. Jozefdorp 
Smakt een nieuwe geloofsgemeenschap met de 
weidse naam “International Eucharistic Flame 
Evangelization”, kortweg Eucharistic Flame.  
Deze organisatie werd in 2007 opgericht door 
pater dr. Joseph Vadakkel in Manilla. Doel van 
zijn organisatie is: mensen dichter bij Jezus bren-
gen en Zijn koninkrijk op aarde verkondigen. Met 
anderen wil hij dichtbij Jezus staan en daardoor 
dingen in het dagelijks leven ten positieve veran-
deren, want, zo zegt hij: door problemen aan Je-
zus te geven is de oplossing vaak dichtbij. 
 
Voornaamste wegen naar dit doel zijn: 
- De verbreiding van het geloof in en de eerbied 

voor de Eucharistie 
- Aanbidding van het Allerheiligste 
- Verdieping van het katholieke geloof door ge-

bed en bezinning 
 
Belangrijke doelgroep vormen de gezinnen met 
(jonge) kinderen, die als gezin intekenen op ge-
bedsdagen of retraites. Pater Vadakkel kreeg 
voor zijn werk en zijn organisatie de zegenende 
instemming van drie achtereenvolgende pausen 
en vele bisschoppen, onder wie Mgr. Wiertz. Hij 
heeft meerdere uitvalsbases, waaronder Smakt, 
Weeze bij Kevelaer en Rome. Hij komt minstens 
12 keer per jaar naar Smakt voor de maandelijkse 
gebedsdagen. Deze gebedsdagen duren van 
09:30 – 17:00 uur. Ze beginnen met een Mis en 
worden afgesloten met de zegen met het Aller-
heiligste of met verering van relikwieën van de 
Heilige Paulus en de zalige Johannes Paulus II. 
Aan deze gebedsdagen nemen mensen deel uit 
Nederland, Duitsland en België. 
 
Als Pater Vadakkel niet in Smakt is, wat vaak 
voorkomt, leidt hij seminars, bezinnings-en ge-
bedsbijeenkomsten in Zwitserland, Frankrijk, Du-

bai, Polen en in vele andere lan-
den. Hij leidt een gebedsgroep 
van 100 gelovigen uit alle wereld-
delen. Hij heeft een druk leven en doet dat met 
een groot geloof en veel voldoening als hij ziet 
dat zijn geloof anderen inspireert tot “momenten 
van stille devotie voor het  Allerheiligste en tot 
bezinning daarover samen met medegelovigen”. 
Op zijn thuisbasis in Smakt wordt de pater onder-
steund door 2 religieuzen en 2 leken. Zij zorgen 
ervoor dat de diensten ook doorgaan als pater 
Vadakkel elders is. Een van de belangrijkste dien-
sten is de uitstelling en aanbidding van het Aller-
heiligste, iedere dag van 09:00 – 18:00 uur. 
 
Bij het interview waren aanwezig pater Vadakkel 
en zuster Stanley, beiden afkomstig uit India en 
beiden even bescheiden als vriendelijk. Als ik 
vraag waarom ze van daar de lange weg naar ons 
land hebben afgelegd antwoorden ze dat ze 
daarvoor zijn uitgenodigd door God en door de 
congregatie waar toe ze behoren. Ze werden 
naar Europa geroepen en kozen voor een deel 
zelf voor hun werkplek Nederland binnen dat we-
relddeel. En ze zijn allebei erg blij met de vruch-
ten in dit westerse deel van de wijngaard. 
 
Bij het afscheid word ik uitgenodigd om een be-
zoek te brengen aan de huiskapel. In de Jozef-
maand maart wordt daar het Allerheiligste uitge-
steld omdat de kapel dan voor bedevaartgangers 
is bestemd. De huiskapel is een huiskamer, waarin 
op een tafel een monstrans staat, omringd door 
bloemen. Tegenover de monstrans zitten drie 
vrouwen op gewone huiskamerstoelen, twee met 
een boek en een met een rozenkrans. We laten 
Jezus nooit alleen, zegt zuster Stanley. Het is er 
heel licht en heel stil, zoals hoort in een kapel. 
 
Ger Claessens 

kele momenten een beeld van de verrezen Heer: 
Jezus ná zijn dood op Calvarie en na zijn verrijze-
nis op Pasen, een beeld van al Zijn heerlijkheid. 
Petrus wil die momenten vast houden, hij wil op 
Tabor blijven en stelt voor drie tenten op te zet-
ten: voor Christus, voor Mozes en voor Elia. Maar 
zo werkt dat niet: na heel korte tijd vervaagt en 
verdwijnt dit wonder en wat rest is de herinnering 
aan deze prachtige ervaring. De ervaring ver-
dwijnt, de herinnering blijft en wordt gekoesterd.  
In ieders leven zijn er Tabor-momenten en Calva-

rie-momenten. De herinnering aan de Tabor-
momenten helpen je door de Calvarie-momenten 
heen. Mensen die uitsluitend Tabor-momenten 
najagen blijven berooid en leeg achter: je moet 
ze niet najagen, je krijgt ze cadeau onderweg in 
je leven en ze sterken je op momenten dat dat 
nodig is. De noodzaak en het moment zijn niet 
helemaal aan jou. De Ene heeft daarin ook een 
bepalende stem. 
 
Ger Claessens, kerkganger 
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PINKSTERVOETTOCHT FRANCISCAANSE BEWEGING 2014  
IN OOSTERHOUT (N-BR.)  
 
Thema: betrokkenheid 
 
De 45e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging (FB) wordt dit jaar georgani-
seerd van vrijdagavond 6 tot en met maandagmiddag 9 juni mei in het Noord-Brabantse Ooster-
hout. Plaats van overnachting is het Kamphuis Ahoy. Dagelijks worden er in groepen van acht tot 
tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. Thema van de Pinkstervoettocht 2014 is 
het jaarthema van de FB: betrokkenheid. 
 
Veel mensen zijn al of niet vanuit hun spirituele bewogenheid betrokken 
bij allerlei maatschappelijke projecten. Zij trekken zich het lot aan van 
mens, natuur en de gehele schepping en tonen daarbij een enorme inzet 
en inspanning. Vaak is het voor betrokkenheid nodig om zelf te ervaren 
wat het is om in een soortgelijke situatie te verkeren. 
Aan het thema ‘betrokkenheid’ worden de inhoudelijke onderwerpen ont-
leend die centraal staan tijdens de inspirerende momenten van ontmoe-
ting, gesprek, viering en bezinning. Er zijn loopgroepen voor volwassenen, 
een kinder- en tienergroep en – dit jaar voor het eerst – een aparte loop-
groep voor twintigers. ’s Ochtends en ’s avonds vinden er verdiepende vie-
ringen plaats. Op zaterdag- en zondagavond is er een ‘open podium’ bij 
een kamp- en pinkstervuur.     
 
De locatie Kamphuis Ahoy in Oosterhout, met meerpersoonskamers, is heel sober. Wie gesteld is op 
zijn privacy kan het beste komen kamperen; er is volop ruimte op het terrein om je tent op te zet-
ten. 
Kijk voor aanmelding en voor de tarieven op de website: www.franciscaansebeweging.nl 
 
 
De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In 
Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch 
levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij 
andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. 
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.    
 
 

Persbericht 

 Franciscaanse Beweging 
 Van der Does de Willeboissingel 11 
 5211 CA ’s-Hertogenbosch 
Tel: 073-6131340 
Email:  info@franciscaansebeweging.nl 
Web: www.franciscaansebeweging.nl 

mailto:info@franciscaansebeweging.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/


 19 

 

Zingen: balsem voor lichaam en geest! 

Ja, u ziet het goed: het is wetenschappelijk aan-
getoond dat muziek maken (en dus ook zingen) 
heilzaam is voor de mens.  
De leden van parochiekoor St. Petrus’ Banden 
hebben dit al jaren aan den lijve ondervonden en 
willen dit nu heel graag met u delen. 
Wij nodigen u daarom uit eens bij ons te komen 
kijken en luisteren en misschien wel (net zoals alle 
andere leden) nooit meer weg te willen gaan! 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn het parochiekoor van St. Petrus’ Banden.  
Op dit moment bestaat ons koor uit 19 heren 
(jawel!) en 29 dames. Hoewel iedereen al ‘op 
leeftijd’ is zijn wij beslist geen bejaardenkoor! 
Onder leiding van een professionele dirigent is de 
kwaliteit van onze zang behoorlijk hoog te noe-
men. 
We realiseren ons wel dat we best kwetsbaar zijn 
en zouden het dan ook fijn vinden als nieuwe  le-
den  ons koor komen versterken! 
 
Wanneer zingen wij? 
•De mannen zingen iedere zondag tijdens de La-
tijnse Hoogmis de prachtige eeuwenoude grego-
riaanse gezangen. Dat zij daarin best goed zijn 
bewijst wel het feit dat wij gedurende twee jaren 
de TV-missen mee mochten verzorgen voor KRO/
RKK! 
•Op een groot aantal feestdagen door het jaar 
zingen ook de dames mee en dan worden er ui-
teraard ook mooie meerstemmige liederen ge-
zongen. 
•Daarnaast is het onze taak om met goede en ver-
antwoorde zang de uitvaartmissen in onze kerk te 
begeleiden.  
Hoewel dit op het eerste gezicht nou niet zo aan-
trekkelijk lijkt is het in de praktijk zo dat onze le-
den het heel bijzonder en dankbaar vinden om 
voor een overledene en zijn/haar familie dit te 
kunnen en mogen doen. Zij komen dan ook heel 
trouw meezingen als ze daar tijd voor hebben. 
 
Wat wordt er van koorleden verwacht? 
Iedere week is er een repetitie (dames van 19.00-
20.00uur en mannen van 20.00-22.00 met een 
pauze halverwege) op de donderdagavond in ons 
‘eigen zaaltje’  onder de sacristie van de kerk. Er 
wordt dan hard gewerkt maar er is ook zeker 

plaats voor plezier en ontspannend bezig zijn. 
De goede sfeer binnen ons koor staat dan ook 
hoog aangeschreven, de leden komen heel graag. 
Wij betalen geen contributie; er is wel een lief- 
en leedpotje. 
Van nieuwe koorleden wordt natuurlijk verwacht 
dat zij wel een beetje kunnen zingen en uiteraard 
trouw naar de repetitie komen. Notenkennis is 
niet nodig; een redelijk goede stem is al heel fijn.  
 
Doen jullie nog andere dingen dan zingen? 
Jazeker! Wij gaan al sinds vele jaren jaarlijks met 
fiets (of auto) op bedevaart naar Kevelaer. Daar 
maken wij een mooie dag van met een H. Mis op-
gedragen door onze eigen Deken Smeets in de 
Kaarsenkapel (en met zang van ons eigen koor 
natuurlijk). Vóór de H. Mis versterken wij eerst de 
inwendige mens met koffie en vlaai onderweg en 
een diner met de hele groep in het Priesterhaus. 
Ook hebben wij natuurlijk ons jaarlijks Caecilia-
feest op de feestdag van Christus Koning (eind 
november). 
Kortom: wij zijn een koor waar je graag bij wilt 
zijn! Wij willen u dan ook graag verwelkomen. 
 
Waar kan ik informatie krijgen of me opgeven? 
U kunt bellen naar onze dirigent (0478 532693) 
of misschien kent u wel iemand uit het koor; 
spreekt u deze gerust aan.  
 
Kom ons koor versterken en u krijgt er gratis en 
voor niets heel veel voor terug! 
 
Deze oproep wordt mede ondersteund door het 
Kerkbestuur van St. Petrus’ Banden. 
 
Namens stuurgroep en leden van het koor, 
Riet Gardeniers, dirigent 
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 Ik geloof...   Juko de Vries 
 

Ik geloof in een God die op water kan lopen, 
Kan branden als vuur waar de struik niet verteert. 

Ik geloof in een God die een stotteraar stuurt,  
Zo voor zijn volk stamelend de vrijheid bepleit. 

 
Ik geloof dat mijn God uit een maagd is geboren, 

Kinderen altijd weer voorrang verleent, 
Die blinden laat zien, doven laat horen, 

En passant nog een vrouw van haar vloeiing geneest. 
 

Ik geloof in een God die mijn voeten komt wassen 
Die homo's en hoeren de maat niet neemt, 

Maar altijd blijft schrijven, een geheim in het zand. 
Wie zonder zonde is, neemt zijn steen in zijn hand. 

 
Ik geloof in een God die zich niet aan mij opdringt, 

Altijd beschaafd aan de deur blijft staan. 
Ik geloof in een god die zachtjes blijft kloppen 

Tot ik mijzelf op een kier heb gezet, 
Hoewel hij door muren kan gaan. 

 
Ik geloof in een God die graag bij me wil zijn, 

Zich dan uitgiet als olie, 
Zich voor mij breekt als het brood, 

Ik geloof in een god die van water weer wijn. 
Ik geloof in zijn opstand 

tegen mijn dood. 
 
 

Ingezonden door Petra Koopmans 

PATERSKERK 
 

Adres 
Parochie OLV van Zeven Smarten  
Leunseweg 5, 5802 CE Venray 
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl 
 
Misintenties opgegeven 
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 
uur, telnr.: 0478-580202; stipendium:   

€ 10,- voor missen op weekdagen,  € 25,- 
voor weekendmissen.  
IBAN: NL81 ABNA 0231 8034 94 , 
t.n.v. Kerkbest. O.L.V. van Zeven Smarten. 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening postbank 
IBAN: 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. Richtlijn mini-
mumkerkbijdrage: 1% jaarinkomen (minimum 

van € 100,- per jaar).  
 
Inloopmorgen op woensdag 
Pastorie: 9.30 -12.00 uur 
Kerk:   10.00 - 12.00 uur 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  18.30 uur 
Zaterdag:  18.00 uur 
Zondag:  11.00 uur  
  (met kinderwoorddienst en 
  opvang voor baby's en  
  peuters) 
 
Aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag:  17.30 uur  

GROTE KERK 
 
Adres 
Parochie Sint Petrus’ Banden  
Eindstraat 6, 5801 CS Venray 
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl  
 
Misintenties opgegeven 
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag, 
van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478-

550740; stipendium:  € 10,- voor missen op 

weekdagen, € 25,- voor weekendmissen.  
Bankrekeningnummer: 57.97.39.481 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening 48.41.00.017 of Postbank 
(giro) 117.48.63, inzake kerkbijdrage.  
Richtlijn minimumkerkbijdrage: 1% jaarinko-

men (minimum van € 100,- per jaar). Voor-
zitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen. 
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Ban-
den: dhr. J. Loonen 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  9.00 uur 
Zaterdag:  19.15 uur 
Zondag:  9.30 uur 
 

GROTE KERK 
 

Overledenen 
Diny Huijbers – Bonants, 77 jaar -- Marietje 
Albers – Huijbers, 96 jaar -- Anna Thijssen – 
Marcellis, 89 jaar -- Trees Cornelissen – 
Könings, 88 jaar -- Cisca van Ham - van 
Dijk, 95 jaar -- János Rozmanics, 74 jaar -- 
Wilmy Claessens - van Haren, 54 jaar 
 
 

Dopelingen 
Esmee Clabbers -- Bram van Reenen -- 
Maartje Stevens  

Parochiekroniek 

PATERSKERK 
 

Overledenen 
Frans Sonneville, 80 jaar -- Leen Willemse 
Litjens, 78 jaar -- Piet Rouvroye, 86 jaar 
 

Dopelingen 
Thomas Arts -- Maya Czech -- Stacey Bier-
stekers -- Jordy Bierstekers  

 

Redactie  
Het adres van de redactie is:  Leunseweg 5, 5802 CE Venray.  
Email:     samenkerkvenray@gmail.com  
Kopijdatum volgende editie:  20 maart 2014  
 
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?  
Stuur een mailtje of een briefje.  

mailto:petrbnd@zonnet.nl

