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Steun de Venrayse kerken met uw bijdrage. 
Zo zorgen wij voor verwarming, kaarsen en 

zoiets vanzelfsprekends als verlichting.  
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Hoever mag 
vrijheid van me-
ningsuiting 
gaan? Mag je 

alles zomaar zeggen? Die vragen zijn ineens heel 
actueel geworden. Er is al veel over gezegd en er 
zal ongetwijfeld nog veel meer over gezegd wor-
den. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Venray de 
vrijheid terugkreeg. Bij die grote vrijheid hoort 
ook de vrijheid om te zeggen wat je op je lever 
hebt. In het denken van deze tijd wordt vrijheid 
vaak gezien als kunnen doen wat je wilt. Maar vrij-
heid kun je op twee manieren benaderen. 
 
De ene benadering heet –filosofisch gezien- de 
negatieve vrijheid: dat is de vrijheid  van het libe-
ralisme. Je bent vrij om te doen en te laten wat je 
wilt, zolang je er een ander geen kwaad mee doet. 
Deze vrijheid heeft dus een grens, maar in die 
grens zit iets negatiefs: de last die een ander aan-
gedaan wordt, is de grens van de vrijheid. We mo-
gen de boor zetten in de muur van ons huis, maar 
niet om twee uur ’s nachts. Op dezelfde manier 
kunnen we ook naar de vrijheid van meningsuiting 
kijken: we mogen zeggen wat we willen, maar mo-
gen we een andere persoon beledigen of  mogen 
bespotten wat iemand heilig is? Of gaan we dan 
de grens over? Van dat begrip van vrijheid gaan 
we in onze wereld uit en we hebben dan ook alle 
moeite om onze vrijheid in stand te houden: die 
grens moet voortdurend bewaakt worden.  
  
In de jaren ’90 was ik een tijdje vervangend pas-
toor van een paar heel kleine dorpjes. Ik sprak een 
bezoek af bij een boerengezin waarvan de bewo-
ners 40 jaar getrouwd waren. ‘Komt u maar ach-
terom”, had de vrouw gezegd. Die voordeur van 
ons is in 40 jaar geen 40 keer gebruikt. Dat deed 
ik. Ik klopte aan, maar er kwam geen antwoord. 
Na nog een paar keer kloppen , probeerde ik de 
klink. De deur ging open en ik stond in de achter-
keuken. Er stond een tafeltje op de loper die naar 
de keuken leidde. Op dat tafeltje lag een briefje: 
“Pastoor, we zijn nog niet thuis, maar we komen er 
zo aan. Loop maar door de keuken in. Er staat al 
koffie klaar.” Dat deed ik dan ook maar en inder-
daad een paar minuten later waren ze er.  
 
In 1945 mochten wij –als Nederlands volk- bevrij-
ding ervaren. In die vrijheid gingen we op weg om 
het land weer op te bouwen. En voor heel veel 
mensen was het zo dat die duur bevochten vrij-
heid zo’n kostbaar goed was, dat het vanzelf sprak 
dat men er geen misbruik van zou maken.  

Zonder de wereld van toen te idealiseren, mag 
toch wel gezegd worden dat men ervan uitging 
dat jezelf die vrede en de vrijheid niet zou mis-
bruiken en dat je erop vertrouwde dat ook een 
ander dat niet zou doen. De open deur, het briefje 
op het tafeltje, de koffie die klaarstond in het ver-
haal zojuist: ze ademen de tijdgeest van toen; de 
tijdgeest die ervan uitging, erop vertrouwde,  dat 
de mens die in het huis binnenging zijn vrijheid 
niet zou misbruiken.  
 
Zonder te willen somberen, mogen we ons afvra-
gen wat we met die kostbare vrijheid gedaan heb-
ben. Het risico dat mensen de vrijheid misbruiken 
achten we tegenwoordig zo groot, dat elke vlieg-
reis begint met een heel precieze controle van 
elke stukje metaal dat we met ons meedragen. 
Het risico dat we de vrijheid misbruiken is blijk-
baar zo groot dat in een winkel van een beetje 
formaat camera’s op  hoek en kant hangen. En 
geldt voor ons gebruik van de pen niet iets verge-
lijkbaars?  
 
Wat hebben we met onze vrijheid gedaan? Iets 
moet er toch mis zijn gelopen? Misschien dat het 
helpt als we op een andere manier tegen het be-
grip vrijheid gaan aankijken. Er is namelijk ook een 
manier om vrijheid op een positieve manier te be-
zien. De positieve vrijheid heeft een doel: het doel 
om een goed mens te zijn, het doel om een goed 
leven te leiden. Maar dit soort vrijheid kan niet 
door de staat worden afgedwongen. Positieve vrij-
heid dient vanuit de mens zelf te komen. Dat is 
wat Paulus de vrijheid van de Geest noemt: “Wat 
de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en 
vertrouwen,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” 
Die innerlijke vrijheid brengt ons juist ertoe om 
naar anderen om te zien. Daarover heeft Paulus 
het in de Galatenbrief: gebruik je vrijheid niet als 
excuus voor egoïsme, maar om goed te zijn.  
 
Die positieve vrijheid is de vrijheid die de Bijbel 
ons voorhoudt. Het is de keuzevrijheid die we 
hebben om een goed mens te willen zijn; de vrij-
heid om het goede te doen en het kwade te laten. 
Het is de keuzevrijheid om goede woorden te 
spreken en geen hatelijke.  In feite is deze vrijheid 
onbegrensd: er zijn geen grenzen aan goed doen. 
En dus zijn er  ook geen grenzen aan goed spreken 
en goed onze woorden kiezen. Aan ons, aan u en 
mij, de vrijheid om te kiezen.  
 
Deken Smeets  

Vrijheid  
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Pastoor Boon en de Paterskerk 
Ik herinner het me nog goed: 27 januari 2012. De 
Paterskerk was al even zonder pastoor en ka-
pelaan Crasborn, die de laatste jaren verant-
woordelijk was voor de kerkdorpen Ysselsteyn, 
Vredepeel en Merselo, had zijn nieuwe beno-
eming in Swalmen aangekondigd. Zo konden de 
kerkbestuursleden van de vier parochies/
rectoraten elkaar de hand schudden: binnenkort 
allemaal pastoorloos. 
 
Op die 27e januari, rond de klok van twee uur, 
vetrokken we met een delegatie van die kerkbe-
stuursleden  naar Dieteren. Daar woonde en 
werkte de beoogde nieuwe pastoor voor alle vier 
de parochiegemeenschappen. Een tikkeltje verle-
gen, maar uiterst vriendelijk en hartelijk, ontving 
pastoor Jos Boon ons daar. We maakten kennis 
met een  pragmatische pastoor: "Een nieuw her-
derschopje hoeven jullie niet aan te schaffen ho-
or. Zonde van het geld. We bevestigen gewoon 
een ring met de namen van jullie parochies. Veel 
makkelijker. Dat heb ik de vorige keer ook ge-
daan. Als jullie willen, regel ik dat wel." 
Op de vraag van één van de kerkbestuursleden 
hoe hij zich in de parochies als pastoor zou 
opstellen en wat hij zou willen veranderen zei hij: 
"Ik weet van mezelf dat ik eerst eens rustig de kat 
uit de boom kijk. Gewoon eens kijken wat er in de 
parochie gebeurt. Daarna zien we rustig verder". 
Een andere kerkmeester vroeg: "Bent u een pro-
gressieve of een conservatieve pastoor?" De pas-
toor antwoordde diplomatiek: "Ik vind vooral de 
mensen erg belangrijk. Het is belangrijk dat die 
mensen merken dat de pastoor ook gewoon een 
mens is. Dat we samen aan de bar een biertje 
kunnen drinken. Daar zijn de beste gesprekken, 
ook over het geloof. Dat vind ik belangrijker dan 
meteen te wijzen op allerlei regeltjes. Eerst 
contact met de mensen." 
Een derde bestuurslid vroeg wat de pastoor ver-
der belangrijk vond in zijn werk. Ook daar was 
pastoor Boon duidelijk in: "Ik wil naar de scholen 
en de verenigingen. Daar gewoon tussen de men-
sen zijn." 
 
Zo leerde ik pastoor Boon destijds kennen. Hij 
werd met Pinksteren in dat jaar geïnstalleerd tot 
pastoor, ook van de Paterskerk. Nu, alweer bijna 
drie jaar later, is pastoor Boon gevraagd om zijn 
pastoorschap van de Paterskerk neer te leggen 

en administrator van 
Oostrum te worden. 
Sinds medio januari 
2015 is hij niet meer 
het vaste gezicht van 
de zondagsvieringen 
in de Paterskerk. 
Dat deed me denken 
aan die eerste kennis-
making op 27 januari 
2012. Kloppen die 
eerste indrukken? 
Ja, inderdaad... In de organisatie lekker praktisch. 
Geen dingen doen die overbodig zijn: gewoon 
het werk doen dat gedaan moet worden. Zo ook 
toen er onlangs geschoven moest worden in de 
personele bezetting van het dekenaat en pastoor 
Keller uit Oostrum vertrok. 
En inderdaad.... De pastoor keek de eerste tijd 
een beetje de kat uit de boom. Sprak ook wel 
eens uit dat hij Susteren en Dieteren miste en nog 
erg moest wennen. Maar na verloop van tijd zei 
hij steeds vaker dat hij het goed naar zijn zin had 
in ons dekenaat en bouwde en vormde mee aan 
de parochie, bijvoorbeeld in de werkgroep van 
het familietreffen. Bij de laatste kostersverga-
dering sprak hij nog uit dat hij het geweldig vindt 
in de Paterskerk, omdat alles zo goed verzorgd is. 
En inderdaad.... De pastoor was vaak tussen zijn 
mensen. Op zondagmiddag, na de Hoogmis, 
dronk hij trouw koffie samen met de acolieten en 
jonge gezinnen en bleef dan vrijwel altijd tot ie-
deren weg was. Bij de jongerengroepavonden op 
de eerste zaterdag van de maand dronk  de pas-
toor ook graag een biertje mee en was hij tot na 
middernacht aanwezig. En bij verschillende ge-
zinnen liet hij zich graag uitnodigen op de zon-
dag om lekker mee te eten. Wist u trouwens dat 
de pastoor in 2013 geheel onopvallend meeliep 
in de Venrayse Carnavalsoptocht? En dat hij in 
2014 met enkele vrijwilligers het Carnavalsfeest 
vierde in de tent op het Henseniusplein? 
En inderdaad... De pastoor is zeker in de dorpen 
een vast gezicht bij verschillende verenigingen. In 
Venray gaf hij wekelijks les op basisschool de 
Bongerd, omdat hij dat belangrijk vindt en graag 
doet. 
Kortom: die pastoor die zich op 27 januari 2012 
voorstelde in Dieteren en in alle bescheidenheid 
over zichzelf vertelde, lijkt zichzelf goed te ken-
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Vanwege het vertrek van pastoor 
Müller naar de parochies Velden, 
Arcen en Lomm én de komst van 
pastoor Miedema naar ons deke-
naat als pastoor voor de parochiefe-
deratie Leunen, Heide en Veulen 
leek het ons passend om op een lu-
dieke manier kennis te maken én 
afscheid te nemen namens het pa-
rochieblad ‘Samen Kerk’. Hier bene-
den leest u het verslag van het dub-
belinterview dat we samen met bei-
de priesters hebben afgenomen. 
 
 
 
 
 
Waar ligt uw geboorteklei? 
Pastoor Miedema is geboren in Raalte in het jaar 
1969. Raalte ligt in Overijssel. Veel mensen den-
ken dat hij een Fries is. Zijn opa was dat wel, 
maar die verhuisde naar het zuiden. Pastoor 
Miedema spreekt dus geen Fries, maar wel een 
beetje Sallands. Dit is een dialect dat in Overijs-
sel gesproken wordt (naast het Twents). Hij komt 
uit een gezin van zes kinderen. 
Pastoor Müller vertelt dat hij geboren is in Heer-
len. Leuk feit is dat alle kinderen uit het gezin 
Müller geboren zijn in de vroedvrouwenschool 
aldaar. Pastoor Müller komt uit een groot gezin 
van tien kinderen, waarvan hij als jongste zoon 
tevens de zevende is. 
 
 
 

 
Waar bent u actief geweest als kapelaan of pas-
toor? 
Pastoor Miedema is in 2007 begonnen als kape-
laan in de parochiefederatie Tegelen-Steyl-
Belfeld bij pastoor John Dautzenberg. Toen pas-
toor Haver in Blerick ziek werd, is hij daar gaan 
werken. Pastoor Haver is helaas in de zomer van 
vorig jaar overleden. In de maand maart gaat 
pastoor Miedema beginnen aan zijn nieuwe 
taak: pastoor van Leunen, Veulen en Heide. Ook 
in de Paterskerk zal hij regelmatig te zien zijn, 
om daar deken Smeets te ondersteunen. 
Pastoor Müller werd in 1998 gewijd (diaken). In 
1999 ontving hij de priesterwijding. Zijn eerste 
jaren werkte hij in Elsloo en Meers, bij pastoor 
Achten; vervolgens vanaf medio 2001 in Peij-
Echt. In 2005 is hij naar het dekenaat Venray ge-
komen als pastoor van Leunen, Veulen en Heide. 

Dubbelinterview pastoor Müller en pas-
toor Miedema 

nen: pragmatisch, kat-uit-de-boom-kijkend en 
graag tussen de mensen. Wat daaraan wat mij 
betreft nog kan worden toegevoegd is zijn hu-
mor. Niet zelden een scherpe, korte, humorische 
opmerking in de sacristie of zelfs fluisterend 
tijdens de Mis tegen één van de acolieten.   
 
Die pastoor is nu "pastoor-af" voor de Paterskerk, 
maar nog steeds lid van het priesterteam van 
Venray. We hoeven dus geen afscheid van hem te 

nemen: we zullen hem zo nu en dan ook in het 
Venrayse nog tegenkomen. Voor zijn inzet voor 
de Paterskerk als pastoor wil ik hem namens het 
kerkbestuur wel heel hartelijk danken. We wen-
sen hem succes toe bij zijn herderlijke taken in 
Oostrum, Ysselsteyn, Vredepeel en Merselo. 
 
 
 
Bram Jansen, secretaris kerkbestuur Venray 
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Wie is uw favoriete heilige? 
Pastoor Miedema heeft niet echt een heilige, 
die hij in het bijzonder vereert. Een inspirerend 
voorbeeld is wel Titus Brandsma. De hoeve van 
Titus Brandsma’s ouders lag naast een hoeve van 
de Miedema’s. Titus Brandsma heeft voor de 
journalistiek heroïsche dingen gedaan; hij was 
iemand die niet bang was. In deze tijden van 
angst is en blijft hij een inspirerend voorbeeld. 
Hij was een karmeliet, die als hoogleraar in Nij-
megen o.a. over mystiek heeft onderwezen. 
Pastoor Müller voelt zich sterk verbonden met 
Theresia van Lisieux. Hij heeft in zijn tijd op het 
seminarie ooit het boekje ‘Met lege handen’ ge-
lezen. Het was een eyeopener voor hem. Vooral 
haar puurheid, haar Gods vertrouwen en haar 
verbondenheid met de priesters spraken hem 
zeer aan. 
 
Welk boek zou u mij aanraden om te lezen? 
Pastoor Miedema vertelt dat hij het jammer 
vindt dat er niet zo vaak tijd meer over is om te 
lezen. Tijdens de tijd op het seminarie was er 
soms tijd om bijvoorbeeld een zaterdagmiddag 
te lezen. Hij heeft veel boeken, maar een recen-
te aanrader heeft hij niet. Tijdens een retraite is 
het makkelijker om een boek te lezen. 
Pastoor Müller vertelt dat de dagboeken van 
filosoof Søren Kierkegaard veel indruk op hem 
hebben gemaakt. Deze zou hij dan ook aanra-
den om een keer te lezen. En natuurlijk het boek 
over de kleine Therese: Met lege handen. Pas-
toor Müller vindt het ook leuk om af en toe op 
boekenbeurzen te neuzen. 
 
Priesters moeten vaker hun eigen potje koken. 
Welk gerecht maakt u graag als u kookt? 
Pastoor Miedema kookt graag. Enerzijds omdat 
hij dan echt een uur thuis is, wat zijn hond erg 
fijn vindt. Anderzijds maakt hij graag verschillen-
de soorten gerechten. Hij is een liefhebber van 

salades, maar wokken doet hij ook wel eens. Dat 
is lekker snel en makkelijk. 
Pastoor Müller bewaart goede herinneringen 
aan de omelet met prei en wel op de manier 
waarop zijn moeder die maakte. Deze staat dan 
ook regelmatig bij hem op het menu. 
 
Wat doet u graag in uw vrije tijd? 
Pastoor Miedema wandelt en fietst veel - samen 
met zijn Drentse patrijshond. Het is een leuke 
hond, maar hij heeft mede door zijn jachtinstinct 
veel behoefte aan beweging. Verder geniet hij 
zo nu en dan van een stuk fysieke inspanning. Zo 
heeft hij vorig jaar ’s zomers veel haardhout ge-
zaagd, gekloofd en opgestapeld. 
Pastoor Müller heeft fotografie als passie. Ver-
der kijkt hij graag films, maar daar is nauwelijks 
tijd voor. Wat veel mensen niet weten, zo vertelt 
hij, is dat hij af en toe drumt op zijn eigen 
(elektronisch) drumstel. 
 
Als u een bedevaart reis zou mogen doen, waar 
zou u dan heengaan? 
Pastoor Miedema heeft een duidelijke voorkeur 
om naar Lourdes te gaan. Hij vindt het fijn om 
daar als priester onder de mensen te zijn. Hij is 
er al enkele malen geweest met de Limburgse 
bedevaarten. Dit jaar gaat hij naar Paray le Mo-
nial in Zuid-Frankrijk, waar hij onder andere 
kennis zal maken met de charismatische ver-
nieuwing die daar vaak samenkomt. 
Pastoor Müller heeft al verschillende bedevaart-
plaatsen bezocht, onder meer Rome, Lourdes en 
Fatima. Toch is hij het liefst te vinden in 
Medjugorje in Bosnië . Hij ervaart het als een 
bijzondere plaats, waar veel mooie dingen ge-
beuren. Zo hebben veel priesters daar hun roe-
ping ontdekt. 
 
 
Redactie: Arthur Gerritzen  

Op zondag 8 maart 2015 zal in de parochiekerk van Leunen om 14.00 uur tijdens een plechtige vie-

ring van de Eucharistie pastoor Miedema geïnstalleerd worden tot pastoor van Leunen, Veulen en 

Heide. Pastoor Miedema wordt daarnaast eerste assistent voor de parochies van Venray, met name 

voor de Paterskerk. In de loop van de maand maart zal hij in de Venrayse parochies voorgesteld 

worden.  

 

Ook op 8 maart, dus op dezelfde datum als de installatie van pastoor Miedema, tijdens en na de-

zelfde viering, zal afscheid genomen worden van pastoor Müller, die een week later, op zondag 15 

maart om 10.30 uur in Velden tot pastoor van Velden, Arcen en Lomm geïnstalleerd zal worden.  
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Resultaten van de afgelopen jaren  
Resultaten van de afgelopen jaren (Grote Kerk) 2014 (voorlopig) 2013 (definitief)  

 afgerond per 500 euro afgerond per 500 euro 
Baten   
kerkbijdrage 78.000 84.000 
collecten/stipendia/uitvaarten 73.000 59.000 
overige bijdragen parochianen 9.000 21.000 
opbrengsten materiële vaste activa 16.000 15.000 
opbrengsten deposito's en spaarrekeningen 19.000 20.500 
functionele inkomsten 2.000 2.000 

 197.000 201.500 

   
Lasten   
kosten erediensten 27.500 29.500 
kosten pastoraal 17.000 16.500 
kosten verpachte/verhuurde materiële vaste activa 3.500 21.000 
personeelskosten 33.000 56.500 
kosten onroerende zaken/inventaris 64.500 71.500 
bestuurskosten 3.500 2.500 
algemene kosten 7.000 9.000 
afschrijvingskosten 22.000 18.500 
financieringskosten 500 1.000 
incidentele lasten/baten 1.000 39.000- 
bijdrage aan het bisdom 30.500  28.000  

 210.000 215.000  

   
Saldo (Baten minus lasten) 13.000- 13.500-  

2014 (voorlopig) 2013 (definitief) Resultaten van de afgelopen jaren (Paterskerk) 

Baten     
Opbrengst kerkbalans     36.246     39.227  
overige bijdrage parochianen     33.314       31.211  
overige opbrengsten      64.924     60.724  
     134.484     131.162  
     
Lasten     
personeelskosten      48.926     54.575  
bijdrage aan bisdom      23.407     17.955  
kosten onroerend goed     27.019     31.337  
energiekosten      13.285     13.115  
kaarsen/altaarbenodigdheden       8.913        7.608  
koren/kerkversieringen       6.881        7.558  
beheerskosten        7.584      10.179  
Catechese dekenaat        9.325        9.272  
overige uitgaven        4.944        3.931  
    150.285    155.530  
     
Saldo (Baten minus laten)     15.801-    24.368- 
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In de afgelopen jaren zijn de financiële resultaten 
gemiddeld redelijk stabiel gebleven. Er zijn geen 
grote afwijkingen in het resultaat die niet ver-
klaarbaar zijn. Sinds 2010 hebben we wel con-
stant een klein verlies in de exploitatie gezien 
(gemiddeld ongeveer 6%). In 2014 is er een 
(voorlopig) resultaat van 13.000 euro negatief. 
We teren opnieuw in op het eigen vermogen. Dat 
doen we al meerdere jaren. Het streven om de 
exploitatie sluitend te krijgen wordt ieder jaar 
moeilijker. 
 
Resultaat 2014 
Het bijgevoegde overzicht laat de exploitatiere-
sultaten zien van onze Parochie over de laatste 
jaren. De cijfers over 2014 betreffen voorlopige 
(afgeronde) cijfers. 
Het jaar 2013 sluiten we definitief af met een ne-
gatief resultaat van 13.500 euro. Er was een klein 
verlies begroot. 2014 laat opnieuw een klein te-
kort zien. De begroting voor 2015 wordt inge-
schat op een klein negatief resultaat omdat er 
voor dit jaar geen grote wijzigingen te verwach-
ten zijn t.o.v. voorgaande jaren. Op de langere 
termijn blijven de kosten voor het onderhoud van 
het kerkgebouw een grote last en een bedreiging 
voor een sluitende begroting. 
 
Inkomsten in 2014 licht gedaald 
Gelukkig blijven de gemiddelde inkomsten uit de 
bijdragen van de parochianen de afgelopen jaren 
redelijk stabiel met een licht dalende tendens al 
zijn er wel verschillen tussen de jaren. De Kerkbij-
drage zelf is in 2014 licht gedaald. Het aantal 
deelnemers aan de kerkbijdrage neemt ook lang-
zaam af (met name door overlijden). Door aan-
dacht te vragen voor onze activiteiten hopen we 
nieuwe deelnemers aan de kerkbijdrage te trek-
ken. De kerkbijdrage vormt de basis voor onze 
financiële stabiliteit. 
De opbrengsten uit collecten, stipendia, uitvaar-
ten, offerblokken, kaarsen e.d. lag in 2014 nage-
noeg gelijk aan 2013. De opbrengsten uit het ver-
mogen en bezittingen zijn als gevolg van de ont-
wikkelingen op de financiële markten nog altijd 
laag. In de cijfers zijn ook nog niet alle verreke-
ningen met andere Parochies doorgevoerd. Daar-
door zullen de cijfers bij de definitieve opmaak 
iets af kunnen wijken. Een ontwikkeling die je wel 

ziet is de afna-
me in 2014 van 
het aantal be-
grafenissen. Dit is vooral van toepassing bij de 
niet reguliere kerkgangers. 
Legaten worden rechtstreeks aan het eigen ver-
mogen toegevoegd. Omdat de Kerk een Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI) is hoeven 
wij geen afdracht aan de belastingdienst te doen. 
De mogelijkheid bestaat om de kerkbijdrage te 
voldoen zodat deze aftrekbaar is voor de belas-
tingen. Naast andere fiscale mogelijkheden om 
aan de kerk bij te dragen verzoek ik u voor meer 
informatie daarover zich tot de penningmeester 
te wenden. 
 
Kosten Parochie zijn nagenoeg stabiel 
De kosten in onze parochie blijven de afgelopen 
jaren tamelijk gelijk. Door goed te letten op aller-
lei uitgaven zijn we in staat om alle andere kos-
tenposten ook goed in de hand te houden. Voor 
2015 is de inzet de kosten opnieuw niet te laten 
stijgen. 
Mede door de belangenloze inzet van meer dan 
100 vrijwilligers lukt het om een groot aantal ac-
tiviteiten te organiseren tegen geringe kosten. 
Hulde aan alle vrijwilligers voor deze inzet. 
 
Onderhoudskosten gebouwen in 2014 
In 2013-2014 is het Kerkorgel volledig gereno-
veerd. De grootste kosten hiervan lagen in 2013 
en tevens hadden we hiervoor een voorziening 
getroffen. Bovendien hebben we middels subsi-
dies en de actie in Venray bij bewoners extra geld 
opgehaald. Intussen is de renovatie volledig afge-
wikkeld en betaald. 
In 2014 zijn verder een groot aantal kleine onder-
houdsposten geweest aan de diverse gebouwen 
van onze parochie. Naast de Kerk zijn dat de 
voormalige kapelaans woningen in de Dr. Poels-
straat. Tevens hebben we nog een vordering 
staan op een Europese bijdrage aan de vitrines 
voor onze kunstschatten in de Kerk. Dit kan een 
eenmalige bate zijn om de kosten die hiervoor 
reeds gemaakt zijn alsnog te dekken. 
Aan het onderhoud van het kerkgebouw zelf 
hoeft nu acuut niets extra’s te worden gedaan. Er 
ligt wel een groot onderhoudsplan gereed voor 
de komende jaren maar dan moeten we in aan-

Resultaten van de afgelo-
pen jaren (Grote Kerk) 
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Resultaten van de afgelopen jaren  
(Paterskerk) 

Geachte medeparochianen, 
 
Op de eerste plaats hartelijk dank aan al diege-
nen die meedoen aan de actie Kerkbijdrage. 
Mede door uw bijdrage kunnen we onze parochie 
vitaal houden. 
 
De voorlopige cijfers over 2014 laten een kleiner 
tekort zien dan die over 2013. 
Na een korte opleving van de kerkbijdrage in 
2013 is helaas een afname over 2014 vast te stel-
len. Dit komt in hoofdzaak door overlijden van 
trouwe deelnemers. De overige bijdragen paro-
chianen zijn iets hoger en ook de overige op-
brengsten  zullen iets toenemen. 
 
Aan de uitgavenkant zien we ook een lichte da-
ling. Deze is met name waar te nemen bij de per-
soonskosten en het onderhoud. De renovatie van 
de ramen verloopt voorspoedig en we hopen de-
ze in het voorjaar af te kunnen sluiten. 
Voor dit project waren voorzieningen getroffen 
en alleen de spaarcenten moeten hiervoor wor-
den aangesproken. Zoals al vaker geschreven, is 
het mogelijk via een onderhandse akte schenkin-
gen aan uw kerk te doen. Dit hoeft niet meer via 
de notaris te verlopen. 
 
Indien u in een schriftelijke overeenkomst vast-
legt dat u minimaal gedurende 5 jaar een schen-
king aan de parochie wilt doen dan kunt u die 
schenking volledig aftrekken bij de belastingaan-

gifte zonder dat u rekening moet houden met de 
drempel van 1%. Ook al diegenen die per kwar-
taal of per maand hun kerkbijdrage voldoen kun-
nen van deze regeling gebruik maken. 
 
Namens het kerkbestuur wil ik u nogmaals be-
danken voor uw inzet en betrokkenheid bij onze 
parochie. We hopen dat ook in 2014 veel mensen 
de diensten in onze kerk zullen bezoeken. 
 
Wil Megens  
Penningmeester parochie O.L.V. van Zeven Smar-
ten  

merking komen voor subsidie bij het Rijk. De 
staat van onderhoud van de kerk is goed te noe-
men. We kunnen hier echter niet op blijven inte-
ren en er zal ook de komende jaren geïnvesteerd 
dienen te worden in het onderhoud van de kerk. 
Bij het onderhoud van de gebouwen zijn vele vrij-
willigers actief. Met name de Stichting Beelden 
en de Stichting Altaar dragen zorg voor aanvul-
lend onderhoud aan de kerk. 
 
 
 
 
 

Financiële steun van de parochianen is zeer 
welkom 
Als parochie Sint Petrus’ Banden zijn we door uw 
vrijwillige bijdrage in staat die dingen te doen die 
nodig zijn voor het pastorale werk in onze ge-
loofsgemeenschap en daarbij het in stand hou-
den van onze gebouwen en kunstschatten.  
Namens het kerkbestuur wil ik u ook dit jaar har-
telijk danken voor uw inzet en financiële steun en 
langs deze weg een oproep aan u doen om onze 
Parochie ook in de toekomst te blijven steunen. 
 
Jan Loonen 
Penningmeester  parochie Sint Petrus’ Banden 
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Kinderboekje 

 
Jezus houdt van alle kinderen, groot en klein! 

 

Hoi kinderen, 
hier is weer een nieuw Kinderboekje! 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het bijna carnaval.  
De tijd van verkleden, gek doen en gezelligheid. Daarom is er 

een leuke kleurplaat voor kinderen die ook carnaval vieren. 
Probeer hem maar eens zo mooi mogelijk in te kleuren! 

Maar……na die ‘5 dolle-dagen’, komt Aswoensdag. 
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op 

deze dag zet de priester met as een kruisje op het 
voorhoofd van de mensen in de kerk.  
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Heel vroeger deden ze dat al om aan te geven dat ze spijt 
hadden van dingen en soberder wilden leven. De bedoeling is 

dat we in de vasten een beetje meer aan andere mensen 
denken en wat minder aan onszelf. Dat klinkt misschien 

allemaal een beetje moeilijk, maar wat jullie bijvoorbeeld 
zouden kunnen doen in de vasten is;  

 Soms eens geen snoepje nemen en dan in plaats daarvan 
een centje in een potje doen, die je dan allemaal, aan 
het einde van de Vasten, aan de arme kindjes kunt 

geven. Zij kunnen daar dan brood en melk voor kopen.  
 Of eens extra lief zijn voor het kindje in je klas, als je 

ziet dat hij/zij geplaagd wordt en niet mee mag doen. 
 Een extra gebedje doen voor je zieke oma of voor de 

buurman die zijn been heeft gebroken. 
 

Als we allemaal proberen om in de Vasten extra lief te 
zijn voor elkaar en eens een extra gebedje te doen, 

wordt het dan geen extra mooi Pasen straks??? 
 

Op de volgende pagina staat een soort 
‘Adventskalender’, maar dan voor de Vasten. Ieder dag 
kun je een vakje inkleuren (niet de zondagen, want dat 

zijn geen Vastendagen!!) en aan het einde van de Vasten 
is het hele kruis dan ingekleurd! 

Een hele mooie Carnaval en Vastentijd toegewenst en niet 
vergeten…….. als jullie tips/leuke ideeën/ grappige 

uitspraken et cetera hebben, email ze dan naar 
samenkerkkinderboekje@hotmail.com 
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Familietreffen  
Zondag 11 januari 2015 

Afgelopen 11 januari was het zo ver: er was weer een Familietreffendag! 

We begonnen weer met een mooie H. Mis, waarin ook de doopschelpen werden 

uitgereikt van de kindjes die afgelopen jaar in de Paterskerk gedoopt zijn. 

Daarna mochten we gelukkig weer gebruik maken van locatie de Galmhut.     

Na een lekkere en gezellige lunch met ruim 100(!) mensen, was het tijd om 

Oudhollandse spelletjes te gaan doen.  

Van kloslopen tot koekhappen, van ringwerpen tot air-hockeyen. En de kindjes 

konden zelfs ook geschminkt worden. Het was een zeer geslaagde dag! 
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In 1984 startte in ons bisdom de eerste Maria 
Mater Kring met medewerking van pater Wil-
kens S.J. in Merkelbeek. Inmiddels zijn er zeven 
kringen, waarin rooms-katholieke vrouwen el-
kaar ontmoeten rondom Maria, de Moeder van 
de Heer. Zij willen zich verbonden weten met de 
moederkerk en komen samen om onder leiding 
van een priester te groeien in hun gelovig leven. 
Voor de Maria Mater Kring Venray namen eind 
jaren ’80 de dames van Weert, de la Roy en Ver-
steegen het initiatief. De kring werd bijzonder 
gastvrij ontvangen in het klooster van de zusters 
van het Kostbaar Bloed in Tienray. Nadat dit 
klooster in 2003 werd gesloten vond de kring 
onderdak in de pastorie van de Paterskerk in 
Venray. 
 
 
Er zijn jaarlijks vijf bijeenkomsten. Mevrouw 
Kleuskens zorgt ervoor dat vanaf 09.30 uur de 
koffie klaar staat.  
Rond 10.00 uur geeft de kringpriester een toe-
lichting op het evangelie van de dag. Sinds  
begin dit jaar is dat pastoor Snijders. 
Aansluitend volgen eucharistische aanbidding, 
gelegenheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen en een Eucharistievie-
ring. 
Na een lunchpauze geeft een gastspreker een 
toelichting op een onderwerp op het raakvlak 
van Kerk en samenleving. 
Omstreeks 14.30 uur wordt de dag afgesloten. 
 
In de advent en in de veertigdagentijd is er een 
stille dag als voorbereiding op de hoogfeesten 
van resp. Kerstmis en Pasen. Op deze dagen zijn 
ook mannen welkom. 
 
Men is de Maria Mater Kring gestart met de be-
doeling om moeders met kleine kinderen een 
dag  aan te bieden met bezinning en sociaal 
contact. Er was altijd een oppas aanwezig. 
Inmiddels zijn die kinderen het huis uit en de 
moeders enkele decennia ouder. Daarom zou 
het mooi zijn om weer wat jongere moeders te 
mogen verwelkomen, zodat de kring kan blijven 
voortbestaan. Kom eens een dag meemaken, 
misschien is het iets voor u. 
  

De Maria Mater Kring 
Venray wordt nu ge-
leid door Christy Cana-
res, die 28 jaren gele-
den uit de Filippijnen 
naar ons land is geko-
men. Zij wordt tijdelijk ondersteund door Thilly 
Otten. 
   
Dus bent u of kent u een moeder die op zoek is 
naar: 

 enkele dagen van bezinning,  
 verdieping van het geloof, 
 gedachtewisseling met andere moeders, 
 gesprekken over maatschappelijke ontwik-

kelingsproblemen, 
 
neemt u dan contact op met Thilly Otten.  
Telefoon 0478-510041.  
Email: otten4@hetnet.nl  
 
 
Ger Claessens 

De Maria Mater Kring Venray 

mailto:otten4@hetnet.nl
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Het is al weer een aantal weken geleden dat we 
Kerstmis gevierd hebben. Er was geen plaats in 
de herberg zoals jullie waarschijnlijk in een van 
de lezingen gehoord zullen hebben. Met ons 
nieuwe initiatief om een kerstdiner te organise-
ren voor iedereen die graag eens “samen aan 
tafel“ met kerst zou willen eten, om welke reden 
dan ook, was er bij ons wel die plaats in de her-
berg. We willen even terugblikken op dit diner.  
 
 
Het idee ontstond toen enkele mensen deze be-
hoefte voelden en  besloten dit gewoon eens te 
gaan doen. Niet vooraf allerlei vragen te stellen, 
maar gewoon beginnen en zien hoe het gaat lo-
pen. Met z’n drieën zijn we gestart en hebben 
eerst aangekondigd via een artikel in de peel en 
maas dat we dit van plan waren en een uitleg 
erbij voor wie en waar. Toen is er een poster ge-
maakt en verspreid. In de kerk is er aandacht aan 
besteed  en toen was het begin gemaakt. Allerlei 
reacties volgden, de een wou meehelpen, de 
ander wilde iets geven en veel mensen bleken 
blij met dit initiatief en moedigde ons aan. Alles 
wat nodig was voor het welslagen van dit feest 
werd ons geleidelijk aangereikt. Het materiaal 
wat nodig was konden we lenen, het eten werd 
gesponsord, de versieringen geschonken, men-
sen waren bereid te zingen, voor te lezen, men-
sen te vervoeren en zelfs voor de kinderen was 
er een kerstcadeautje. Netty heeft heel creatief 
alles tot een heerlijk 4 gangendiner weten om te 
toveren . Samen hebben we er een feestelijk ge-

heel van weten te 
maken en voor de 
rest lieten ook wij 
ons verrassen. Kerst-
dag was het dan ein-
delijk zover. Het re-
gende hard, maar 
niets kon het meer 
tegenhouden. Onze 
gasten arriveerden, 
een gevarieerd ge-
zelschap, mensen die 
elkaar vooraf ook 
niet allemaal ken-
den. Uiteindelijk 25 
mensen, leeftijd tus-

sen 3 en 93 jaar, mannen en vrouwen, blank en 
zwart, arm en rijk, ziek en gezond….. kortom ie-
dereen was vertegenwoordigd. Aanvankelijk wat 
onwennig maar geleidelijk aan ontstond er iets 
“samen” dat misschien te beschrijven valt als een 
“hemels maal”, een echt kerstfeest. Iedereen 
voelde zich thuis en had uiteindelijk datzelfde 
gevoel: hier ben ik gast, hier is plek voor mij in 
de herberg. Pastoor opende het diner met een 
gebed. Het diner zelf was verrassend, heerlijk en 
goed verzorgd. De kinderen werd het kerstver-
haal bij de stal in de kerk voorgelezen en de vol-
wassenen door pastoor aan tafel uit een oude 
bijbel. Af en toe werd er gezongen tussen de 
gangen in, en zo genoot iedereen tot aan het 
einde van de middag om daarna voldaan huis-
waarts te keren. Er werd al volop “gereserveerd” 
voor een volgende keer. Dit zal er ook  echt wel 
weer gaan komen.  
 
Dit etentje deed sterk denken aan de Deense  
film “Babettes Feast” van  Axel Gabriel.  Wij heb-
ben ons met dit etentje gerealiseerd dat dit ook  
“samen kerk” zijn is, en willen bij deze ook alle 
mensen bedanken die er aan hebben bijgedra-
gen, het was HARTVERWARMEND.  
 
Netty, Johan van Reenen en Tinie Claessens  

Kerstdiner Sint Fransiscusgroep 
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De bloemversiering in de Paterskerk ziet er, net 
als de kerk zelf trouwens, prima uit. Op hoog-
feesten, zoals Pasen en Kerstmis zelfs uitbundig. 
Prachtige bloemen, mooi geschikt en evenwich-
tig verdeeld over de verschillende altaren en 
beelden in de kerk. Met uiteraard de nadruk op 
het priesterkoor. Ieder altaar en elk beeld wordt 
royaal bedeeld. Maar ook hier dient er verschil 
te zijn. In de maanden mei en oktober bijv. krij-
gen de verschillende Mariabeelden wat extra’s 
toebedeeld en rond 4 oktober Franciscus.  

In een gesprek met enkele bloemendames van 
deze kerk werd mij duidelijk dat hier een hele 
organisatie en een zorgvuldige boekhouding 
achter zit. 

Ik sprak met de dames Bierens, Douwes, Nguyen 
en Philipsen. Het bloemengilde telt nog min-
stens vier andere leden: de dames Claessens, van 

der Geugten, Luydens en Swinkels. Zij waren 
vandaag verhinderd. 

Het gilde staat onder leiding van mevrouw Dou-
wes, die onder geen beding leidster genoemd 
wil worden maar het wel is. Laten we het daarom 
op coördinator houden. 

Tot het vertrek van de Franciscanen in 1994 re-
gelde pastoor Barnhoorn dit zelf, zoals bijna al-
les overigens. Met de bloemen werd de pastoor 
trouwens geholpen door wijlen Pierre Gommans, 
tevens organist in de Paterskerk. Later nam 
mevr. Van Stiphout deze taak over. Toen zij as-
sistentie nodig had benaderde de administratie 
van de kerk mevr. Douwes met het verzoek om 
op vrijdag te komen helpen. Mevr. Douwes, toen 
pas gepensioneerd, had echter op de vrijdagen 
andere prioriteiten. En die kregen voorrang, zo-
als dat hoort met prioriteiten. 

De bloemendames van de Paterskerk 
of: Hoe meisjes dames werden... 
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In september 2013 zijn we in het wijkcentrum ’t 
Schöpke gestart met een wekelijkse woord- en 
communieviering voor de bewoners van “De 
Mulder” en de wijkbewoners. Via de Paterskerk 
en de Grote Kerk kregen we de benodigde spul-
len. Voor het ophalen van de ciborie met de ge-
consacreerde hosties gebruikten we een rugzak.  
  
Met het halen en brengen voelde ieder van ons 
dat dit geen goed middel was. Maar wat dan? 
Een mobiel tabernakeltje zou wel ideaal zijn. 
Maar hoe kom je daar aan? Wie is er handig? 
Zelf heb ik, wat dit soort dingen betreft, twee 
linker handen. In mijn omgeving ken ik mensen 
die wel handig zijn, dus hen gepolst of zij dit wil-
den maken. Maar helaas, geen van hen durfde 
het aan.  

Uiteindelijk een goede ken-
nis van mij, Henk, gevraagd. 
Wist al wel dat hij zeer han-
dig is. Henk wilde de uitda-
ging wel aangaan, ook al had 
hij zoiets nog nooit gemaakt. 
Dus samen naar de houthan-
del om het hout uit te zoeken 
wat ook goed te verwerken is.  
 
Zelf had ik de maat genomen van de ciborie 
(grote kelk met deksel waarin de hosties be-
waard worden) en doorgegeven. Dus Henk aan 
de slag. Gaandeweg leek het hem een goed idee 
om ook andere mensen hierin mee te laten 
doen. Henk gebruikte dus de mogelijkheid om 
op de kliniek waar hij werkzaam is, de gedeti-

Vele handen maken licht werk  

Tijdens een bedevaart naar Lourdes liep me-
vrouw van Stiphout door een ongelukkige val 
een ernstige kneuzing aan haar pols op. Me-
vrouw Douwes, die ook aan die bedevaart deel-
nam, zag dit ongelukje als een even stille als hel-
dere hint van Hierboven.  

In de trein terug naar Nederland beloofde ze 
mevrouw van Stiphout haar voortaan op vrijdag 
te komen helpen. Een acute herschikking van 
prioriteiten. Samen met mevrouw Luydens hielp 
ze vanaf toen mevrouw van Stiphout, vanaf 2002 
ook geassisteerd door mevr. van der Geugten. 

In 2005 moest mevrouw van Stiphout haar func-
tie als bloemendame om gezondheidsredenen 
neerleggen. De titel “bloemendame” is overi-
gens indirect afkomstig van deken de Graaf 
Woutering, die de dames aansprak als 
“bloemenmeisjes”. Enkelen vonden dat toch iets 
te meisjesachtig en wijzigden de naam in 
“bloemendames”. 

Na een oproep in het koor “het Zonnelied”, 
waarin ook mevrouw Douwes meezingt, ont-
stond er een heel damesteam. 

Mevrouw Douwes voert de regie. Ze zorgt voor 
de aanvoer van bloemen, al sinds geruime tijd bij 
Intratuin in Venray. De hoge kosten daarvan pro-
beert ze te drukken met telkens de vermelding 
dat de bloemen niet voor haar zelf maar voor de 
Paterskerk zijn. En dat werkt goed.. 

Ze neemt niet de duurste bloemen omdat ook 
Onze Lieve Heer onnodige verspilling zal afkeu-
ren. 

Met Kerstmis en Pasen treedt het voltallige team 
aan, acht dames sterk. Voor de rest van het jaar 
maakt mevrouw Douwes een rooster waarin tel-
kens twee of drie dames samen werken. 

Hun taak is heel duidelijk omdat het rooster ook 
exact aangeeft welke bloemen in welke vazen bij 
ieder altaar of beeld geplaatst moeten worden. 
Dit wordt aangegeven middels etiketten waarop 
vermeld wordt: “hoogaltaar”, “volksaltaar”, 
“Mariakapel” of ook “Onze Lieve Vrouw van het 
Brukske”. 

Dat laatste is een verwijzing naar een Maria-
beeld dat in 1994 samen met het koor “het Zon-
nelied” uit het Brukske naar de Paterskerk is ver-
huisd. 

De bloemendames leveren in alle stilte iedere 
vrijdagmorgen uitstekend werk. U moet maar 
eens een keer komen kijken. De moeite hele-
maal waard. 

Ger Claessens 

 

Foto linkerpagina: v.l.n.r. de dames Philipsen, 
Bierens, Nguyen en Douwes. 
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In deze rubriek brengen we een aantal 
mooie passages uit de preken van de-
ken 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 aandui-
ding van de schriftlezingen van de be-
treffende zondagen, waarop de preken 
betrekking hebben. 
 

Kerstavond 2014, Nachtmis 
 
Lucas 2,1-14 
Met Kerstmis vieren we het feest van Gods komst 
op aarde. Deze aarde is, volgens onze vorige 
paus, Benedictus, al lang geen paradijs meer of 
een paleis. Door ingrijpen van mensen, gescha-
pen naar Gods beeld en gelijkenis, is die aarde 
verworden tot een schamele, bouwvallige stal. 
Uitgerekend in die bouwval wordt Gods Zoon 
geboren en wel om de mensen hun waardigheid 
terug te geven. 
Om Zijn geboorte te vieren halen we eens per 
jaar de kerststal van onze.  

Parels uit de preken van de deken 

neerden op de houtafdeling hun vaardigheden 
uit te laten breiden. Zij vonden het maar een 
vreemd geval en vroegen waar het nu eigenlijk 
voor was. “Dit moet een mobiel tabernakeltje 
worden heren”. “Wat is dat dan wel?” “Een 
Godshuisje om de hosties in te vervoeren”. “Oh, 
was de reactie dan komen we nu vast in de he-
mel”. Ja, ja, dat zal wel. 
Toen het weer terug was, zag het er zeer profes-
sioneel uit. Nu nog de witte bekleding en er 
moest natuurlijk nog gelakt worden. Ik op pad 
om witte stof te halen om de binnenkant te kun-
nen bekleden.  
  
Met veel geduld en passen en meten heeft Henk 
dit zo gemaakt dat de stoffering er, zo nodig, 
ook uit gehaald kan worden, mocht deze in de 
tijd vuil geworden zijn. Slim bedacht. Dan het 
lakken en welke kleur. Hoe doen we dat nu 
weer.  
Na wat mislukte proefjes gedaan te hebben, op 
zoek gegaan naar iemand die er echt het oog en 
vakmanschap voor heeft. Maar waar vind je die 
dan? Bij de verfwinkels kwam ik niet veel verder 
dan het materiaal en kleuradvies. En met mijn 
twee linker handen niet zo’n geweldig idee. 
Waar dan naar toe? Wie kan ons in Venray hier-
bij helpen? Na wat zoeken kwam ik op het idee 
om maar gewoon met het tabernakeltje in wor-
ding naar De Molen te gaan. Daar maken en ver-
werken zij immers allerlei soorten hout tot meu-
belen etc. Ik op pad dus.  
De eigenaar wilde wel helpen en vroeg toen 
waar het voor dient. Dus dat keurig uitgelegd. 
Oh was zijn reactie; weet je wat “ik doe dit voor 

jullie en de kerk”, maar je moet dan wel een 
kaarsje voor ons branden. Uiteraard heb ik graag 
aan die belofte voldaan en heb gedurende de 
rest van het jaar 2014 regelmatig een kaarsje uit 
dankbaarheid laten branden in de Mariakapel 
van de Grote Kerk. 
De heer Stoks nam het tabernakeltje aan en 
plaatste dit in de spuiterij en in korte tijd was het 
gespoten. Even laten drogen, schuren en op-
nieuw een laklaag tegen vocht etc. aanbrengen. 
Twee uur later kon ik het weer ophalen. Ik was 
zo blij als een klein kind. Het was prachtig ge-
worden. De ciborie kon er in. Maar helaas.  
  
De voet van de ciborie was net twee millimeter 
te breed. Probleem? Ja en nee. Het vakmansoog 
van Henk zag hoe hij het nog kon aanpassen. Ik 
had natuurlijk nooit zelf moeten meten met mijn 
twee linkerhanden. Bekleding er weer uit en op-
nieuw, met gebruik van dunnere ondersteu-
ningsplaatjes, aangebracht. Het paste precies. 
Gelukkig gered, God was met ons. Nu moest er 
op het deurtje nog een kruisje komen. Deken 
Smeets had nog wel wat thuis op 
de pastorie liggen, gemaakt van 
olijfhout en uit Jeruzalem. Mooi-
er en beter kon niet. Toen weer 
met beide attributen naar Henk 
om het kruisje erop te zetten.  
 
Nu is het een Godswaardig ta-
bernakeltje waarmee wij vol 
vreugde op pad gaan.  
 
Wim Roovers. 
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Onze zolders, waar we allerlei herinneringen heb-
ben opgeslagen, zowel mooie als pijnlijke. 
Het kindje in die stal blijft vertederen, zoals het 
zijn armpjes uitnodigend spreidt 
Klein blijft altijd mooi. Maar kleine kinderen wor-
den groot en gaan dan moeilijke boodschappen 
verkondigen als: 
“Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost 
worden, 
zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven, 
zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtig-
heid, want zij zullen verzadigd worden”. 
Of: “Hebt uw vijand lief”. 
 
De vraag nu is ieder jaar weer 
óf we het kindje mét de stal weer naar onze zol-
ders verhuizen 
óf dat we de boodschap omarmen die Hij verkon-
digde toen Hij groot was geworden én waar Hij 
eigenlijk voor gekomen is. 
 
 
Doop van de Heer,  
11 januari  
 
Marcus 1,7-11 
Het verhaal over de 
doop van Jezus in de 
Jordaan markeert het 
einde van de kersttijd 
en het begin Zijn 
openbare leven. 
Veel mensen in Israël 
zagen naar Hem uit 
als de Messias die in Israël het koninkrijk zou her-
stellen. 
Voor deze mensen was het nogal een teleurstel-
ling toen tijdens deze doop de hemel open 
scheurde en…………. er een duif verscheen. Geen 
hemelse heerscharen dus, die met geschal van 
bazuinen en klaroenen het herstel van dit konink-
rijk aankondigden. Maar een duif, het teken van 
vrede en zachtmoedigheid. 
Gods koninkrijk is niet van deze wereld. Hij open-
baart Zich niet met geweld, Hij dringt Zich niet 
aan ons op met vertoon van macht en praal. Hij 
nodigt ons uit om Gods kind te worden, ons tel-
kens weer open te stellen voor Zijn Geest, in ons 
gewone leven van alledag, waarin doorgaans ook 
geen klaroenen en bazuinen schallen. 
 
 

Tweede zondag 
door het jaar, 
18 januari 
 
Samuel 3,3b-10.19 
Johannes 1,35-42 
In de hal van de Grote Kerk staat een groot bord 
met daarop de tekst: “En er was licht, maar hoe 
lang nog”. 
De tekst is het motto van de actie kerkbalans die 
de kerkgangers oproept bij te dragen in de kos-
ten die de kerk maakt.  
Het motto lijkt de situatie van de kerk in de wes-
terse wereld te beschrijven. In andere gebieden, 
waar de kerk vele eeuwen later kwam, nemen de 
gelovigen het licht van ons, vermoeide en ver-
wende westerlingen, over. Zo lijkt het. 
Ook God roept ons. Hij brengt zijn woord niet 
alléén. Hij roept anderen op om dat Woord met 
Hem te delen en te verbreiden. 
De evangelist Johannes vertelt hoe Jezus Zijn 
apostelen roept.  
Het boek Samuel beschrijft de roeping van Samu-
el.  
 
Het verhaal van deze roeping begint met de ge-
ruststellende mededeling, dat “De lamp van God 
nog niet gedoofd was”.  
En vervolgt met de beschrijving van de plaats 
waar Samuel slaapt: “Samuel lag te slapen in het 
heiligdom van de Heer, waar de ark van God 
stond”. Eli slaapt in een ander vertrek in dit hei-
ligdom. 
Tot drie keer toe gaat Samuel wanneer hij Gods 
stem hoort naar Eli in de veronderstelling dat Eli 
hem roept.  
Pas na die 3e keer dringt het tot Eli door dat het 
God is die Samuel roept en adviseert hij Samuel 
om te antwoorden met “Spreek Heer, Uw dienaar 
luistert”. 
Je moet je voor Gods roepstem open stellen en er 
aandachtig naar luisteren. Er meerdere malen 
naar luisteren en de roeping heroverwegen. Niet 
overhaast in actie komen of achter anderen aan 
de verkeerde richting inslaan. Zoals te vaak ge-
beurt. 
 
We mogen al onze gebeden aan God voorleggen 
maar niet vanuit de houding “ Luister Heer, Uw 
dienaar spreekt”. 
 
Een kerkganger. 
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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.  
 
Inloopmorgen op woensdag 
Pastorie: 9.30 -12.00 uur 
 
Mariakapel geopend 
Ma t/m za: 9.30 -19.00 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.  
IBAN: NL49 ABNA 05797 39481 of 
IBAN: NL75RABO0153904143. 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening NL59ABNA0484100017 
of Postbank (giro) NL82INGB00001174863 
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerk-
bijdrage: 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 
Hay Lommen, 82 jaar -- Hein van Well, 84 
jaar -- Nellie Wijnhoven – Akkermans, 83 
jaar -- Jeanny Hijl - de Korte, 84 jaar 
 

Huwelijken 
Annette van Hoof en Ingo Mommen  
 

Dopelingen 
Ella Wolleswinkel -- Jon Wolleswinkel -- 
Per Wolleswinkel -- Abby Wolleswinkel -- 
Bente van de Vorst -- Bo Branjé 

Parochiekroniek 

PATERSKERK 
 

Overledenen 
Jan Sluijters, 84 jaar -- Mart Wanten, 78 
jaar -- Marleen van Etten, 67 jaar -- Theo 
Lormans, 67 jaar 
 

Huwelijken 
Ingrid Janssen en Twan Peeters 
 

Dopelingen 
Britt Groen 

 
Redactie  
Het adres van de redactie is:  Leunseweg 5, 5802 CE Venray.  
Email:     samenkerkvenray@gmail.com  
Kopijdatum volgende editie:  9 maart 2015  
 
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?  
Stuur een mailtje of een briefje.  

mailto:petrbnd@zonnet.nl

