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Menswording voor
ons en in ons
Als heel vertrouwde teksten worden voorgelezen,
dan kan het zijn dat de woorden, op het moment
dat we ze horen, ook in onszelf ‘opborrelen’.
Zoiets zou met het kerstverhaal goed het geval
kunnen zijn. Daarom durf ik hier even stil te staan
bij één woord uit het verhaal. Als er wordt
verhaald dat er een volkstelling werd gehouden
die voor heel het volk bestemd was, dan staat er
vervolgens: ’Ook Jozef trok op’. ‘Ook’: een woord
waar je overheen leest, maar dat veelzeggend
is. ‘Ook Jozef trok op’.

zou volgen: Zo lief
heeft God de
wereld gehad ten
tijde van de
geboorte van
Jezus, maar zo lief
heeft hij ook de wereld van 2015.

De grote wereld van 2015 waarin mensen
anderen op de gruwelijkste wijze naar het leven
staan en tegelijkertijd mensen opstaan die
vluchtelingen met open armen ontvangen.
Jozef en Maria worden op één lijn gezet met al
De kleine wereld van 2015, waarin dingen
die anderen: ze moesten ook op weg gaan. Zij
gebeuren die we niet in handen hebben: een
vormen geen uitzondering en hebben geen
dierbare wordt werkloos, wordt ziek, sterft. Maar
speciale regelingen van hogerhand. Ze maken
ook een wereld met dingen die we wel in handen
mee wat de andere mensen ook meemaken. Ook hebben: dat ook wij een ander zorgend nabij
Jozef trok op. Tussen de anderen in. Daar wordt kunnen zijn,
Gods zoon geboren: in een gezin dat meemaakt
wat andere mensen ook meemaken. Zo lief heeft Met die wereld wil God meegaan, de Emmanuel:
God de wereld gehad dat zijn zoon ook in de
God-met-ons. Zo lief heeft God de wereld, ook
stroom van die wereld mee moest gaan.
die van 2015, dat hij erin wil binnengaan om ons
gewone menselijk lot te delen. Sterker nog: OOK
Ze moeten zich melden bij de ambtenaren van
door de gewone mens wil God zijn plan met de
keizer Augustus. Ook toen moesten er al dingen wereld verwezenlijken.
van de overheid en hoog zwanger zijn was
Dat vieren we met kerstmis: dat God door en in
blijkbaar geen excuus om thuis te blijven. En
iedere mens gestalte wil krijgen. Dat Hij met de
meegaand, mee moetend in de stroom van de
kracht van zijn liefde een streep wil trekken door
wereld werden ze in ieder geval geconfronteerd wat beter gekund had, en ons op die manier vrij
met ‘geen plaats voor u in de herberg’, werden ze wil maken om het goede te doen wat binnen ons
asielzoekers voor wie de deur gesloten bleef.
bereik ligt en om te kunnen aanvaarden en te
Geen uitzonderingspositie voor dit gezin; ze
dragen wat niet anders is. Door mensen heen wil
maken mee wat anderen in hun tijd ook
hij zijn liefde aan ons aanreiken: wil hij mens
meemaken.
worden, in u en mij. OOK in u en mij, zodat we
Jezus moest mee in de stroom van de wereld, van een Zalig Kerstmis kunnen vieren. In die geest
het leven: geboren worden, opgroeien tussen
wens ik U allen, mede namens het pastorale team
mensen, vreugde ervaren in zijn werken, maar
en het kerkbestuur een Zalig Kerstfeest.
ook niet begrepen worden, niet aanvaard
worden, verdriet en pijn ervaren tot de dood erop Deken Smeets
Rectificatie :
In het parochieblad van Allerheiligen stond een foto, genomen bij gelegenheid van het 10jarig bestaan van de bloemendames van de Paterskerk
Op die foto ontbraken enkele dames, die er al heel lang wél bij horen.
Het zijn Maria Farahi en Elisabeth en Sharon van der Geugten.
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Vieringen rond Kerstmis
Grote Kerk
Kerstavond
24 december 2015

Eerste Kerstdag
25 december 2015

Paterskerk

17.00 uur: Kindje Wiegen (viering voor 17.00 uur: Kindje Wiegen (viering voor
kleuters en peuters met kerstverhaal en kleuters en peuters met kerstverhaal en
kerstliederen)
kerstliederen)
19.00 uur: Gezinsviering (Jeugdorkest
Euterpe)

19.00 uur: Gezinsviering (met Zangers
van Sint Frans)

23.00 uur: Nachtmis (St. Petrus’
Bandenkoor)

21.00 uur: Plechtige Nachtmis (met
Chrisko)

09.30 uur: Hoogmis (St. Petrus’
Bandenkoor)

11.00 uur: Hoogmis (met ‘t Zonnelied
en kinderwoorddienst)

11.00 uur: Heilige Mis (Venrays
Mannenkoor)
Tweede Kerstdag
26 december 2015

09.30 uur: GEEN MIS!

11.00 uur: Hoogmis (Geen avondmis!)

11.00 uur: Hoogmis (MMSK Petrus'
Banden)
Feest van de H. Familie,
Jezus, Maria en Jozef
27 december 2015

11.00 uur: Hoogmis (met Crescendo en
kinderwoorddienst)

Oudejaarsavond
31 december 2015

19.15 uur: Heilige Mis
Oudejaarsdankdienst

Nieuwjaarsdag
1 januari 2015

11.00 uur: Gezamelijke Heilige Mis.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in
Anno’54

18.00 uur: Heilige Mis
Oudejaarsdankdienst (met Zangers van
Sint Frans)

De Herberg
Samen eten en kerstmis vieren

Het diner begint om 14.00 uur en u kunt zich
aanmelden door een van de volgende
Op 25 december a.s. eerste kerstdag, organiseren telefoonnummers te bellen:
wij voor de tweede keer een kerstdiner in het
zaaltje van de paterskerk, ingang Leunseweg. Dit 0478- 581562 of
diner is bedoeld voor iedereen die het fijn vindt 0478- 571425
om samen met andere mensen aan tafel te zitten
om te genieten van een maaltijd in huiselijke
Wij heten u van harte welkom!
sfeer. Deze maaltijd wordt u aangeboden. Denkt
u dat is iets voor mij, of kent u iemand die dit wel “een beetje van Hem en een beetje van ons
eens een keer fijn zou vinden geef u dan op. U
komen in dit Kerstkind samen”
mag gerust iemand meenemen en indien nodig
zorgen wij voor vervoer.
Netty, Johan van Reenen en Tinie Claessens
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Cor Sonnemans wordt diaken
Het werk was hem niet vreemd daar hij al enige
jaren als vrijwilliger werkzaam was geweest bij de
parochie H. Aldegundis in Maasbree.
Sinds 1984 volgde hij de parttime studie
theologie aan de Hogeschool voor Theologie en
Pastoraat in Heerlen, de latere U.T.P.
In 1989 haalde hij daar de MO-A theologie, en
later de MO-B theologie.
Tevens kreeg hij daarmee een
onderwijsbevoegdheid.
In het schooljaar 1989-1990 kreeg hij zijn eerste
baan als docent katechese aan het Blariacum
College in Venlo-Blerick.
Later in 1992 kreeg hij een baan aan het
voormalig SG Jerusalem in Venray.
Vanuit SG Jerusalem, ging hij in 1995 werken aan
het Raayland College in Venray.
Tot 2000 heeft hij katechese /
levensbeschouwing gegeven aan twee scholen.

In oktober 2016 hoopt Cor Sonnemans in de
kathedraal van Roermond door de bisschop tot
diaken gewijd te worden. Als je samen met Cor
terugkijkt op zijn leven tot dusver lijkt die wijding
een logisch vervolg op het voorafgaande. Nu is
dat met terugkijken vaak het geval. Onderweg
ligt die bestemming meestal in een nog
onbekend verschiet.
Aan een diakenwijding gaat een studie van 5 jaar
vooraf. Vanwege eerdere theologische studies
kon hij instromen in het tweede jaar van de
diakenopleiding in Rolduc. Dit jaar loopt hij stage
in parochies in Venlo. Het bisdom geeft daaraan
de voorkeur boven een stage in de eigen
parochies.

De bedoeling is dat Cor straks na zijn wijding als
onbezoldigd diaken te werk wordt gesteld in het
bisdom. Dit in tegenstelling tot Guido van
Dierendonck.
Cor zal dus ook als docent werkzaam blijven in
het onderwijs.
Het woord “diaken” komt van het Griekse
“diaconos”, wat dienaar betekent.
Het ambt van diaken heeft een historie: het komt
rechtstreeks uit de Handelingen van de
apostelen: Handelingen 6, 1 – 6:

In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds
groter werd, begonnen de hellenisten te
mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun
weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden
Cor is in 1960 geboren in Maasbree. Na zijn
achtergesteld.
studie MEAO ging hij in militaire dienst. Toen hij De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen
zich daarna in 1981 op de arbeidsmarkt begaf,
bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat
bleek daar bijzonder weinig werk te zijn, en al
wij het woord van God verwaarlozen om te
zeker geen vaste baan.
kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie
Na jarenlang tijdelijk werk te hebben gehad, bij daarom uit, broeders, naar zeven personen uit
onder meer de gemeenten Maasbree,
jullie midden, die goed bekend staan, vol van de
Grubbenvorst en Venlo, kreeg hij in april 1987
Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met
zijn eerste vaste betaalde baan.
deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven
Hij werd administratief medewerker en
toeleggen op het gebed en de bediening van het
parochiemedewerker bij de parochie O.L. Vrouw woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in.
van Zeven Smarten te Panningen.
Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige
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Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor,
Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit
Antiochië. Ze droegen hen voor aan de
apostelen, en die legden hun na gebed de
handen op.

wijdingsgebed, waarin de bisschop aan God
vraagt om de wijdeling de genadegaven van de
heilige Geest te schenken.
De wijdeling moet een schriftelijk verzoek tot de
bisschop richten, waarbij de instemming van de
echtgenote onontbeerlijk is.
De diaken zorgde dus voor armen, weduwen en Een permanent diaken kan ook getrouwd zijn,
wezen zodat de apostelen hun aandacht konden alleen moet voordat men aan de opleiding begint
blijven richten op de verkondiging van het
de levensstaat vast staan.
woord.
Na de wijding kan deze niet meer veranderen.
Later werd het ambt van diaken een tussenfase
Je wordt dus een permanent gehuwde diaken, of
op weg naar de priesterwijding.
een permanent celibataire diaken.
Het 2e Vaticaanse Concilie herstelde het ambt
Maar mocht de vrouw van een gehuwde diaken
als een zelfstandige functie in ere, ook vanwege komen te overlijden, dan wordt
het toenemend tekort aan priesters.
ook deze geacht niet meer te hertrouwen.
Diakens die dit ambt als zelfstandige functie
Waar Cor na zijn wijding in 2016 werkzaam zal
kiezen heten “permanent” diaken.
zijn is nog niet bekend.
Mannen voor wie het ambt de laatste stap is op
Als het mogelijk is wil zijn zijn ambt vanuit zijn
weg naar hun priesterwijding heten “transeunt” diepste betekenis gaan vervullen.
diaken: diaken onderweg naar de volgende
Dit betekent, niet louter liturgisch actief te zijn,
wijding.
maar ook concreet in de maatschappij zichtbaar
De diaken staat de priester bij in de viering van
zijn. Zoals paus Franciscus dit ook steeds
de eucharistie, hij reikt de communie uit,
benadrukt.
assisteert bij een huwelijk of zegent het zelf in, hij Momenteel is Cor als vrijwilliger actief binnen de
doopt, hij verkondigt het evangelie en preekt en voedselbank Venray.
leidt kerkelijke uitvaarten. Een diaken werkt dus Al jarenlang is hij hiervan de penningmeester.
nauw samen met de priester.
Ook is hij sinds juni voorzitter van de Stichting
Ze vullen elkaar aan, ieder vanuit zijn eigen
Jales.
roeping en verantwoordelijkheid. Diakens zijn
Deze landelijke stichting zet zich in voor
ook actief buiten de liturgie, bijv. op het gebied kinderen en ouders in ontwikkelingslanden (met
van jongeren- en ouderenpastoraat,
name in de Filippijnen en Brazilië) die onder zeer
ziekenbezoek, stervensbegeleiding, huwelijk- en moeilijke omstandigheden een toekomst
doopvoorbereiding, missie en caritas.
proberen op te bouwen.
Juist op deze gebieden, waar de parochie vaak
niet of onvoldoende aan toe komt, ligt een
We wensen hem veel succes en inspiratie bij de
belangrijke taak voor de diaken.
afronding van zijn studie en bij zijn
werkzaamheden na zijn wijding.
De diaken wordt door de bisschop gewijd door
handoplegging, gevolgd door een
Ger Claessens.

Openstelling van de Paterskerk voor bezichtigen kerststal:
1e kerstdag (25 december)
2e kerstdag (26 december)
3e kerstdag (27 december)

van 12.00 tot 17.00 uur
van 12.00 tot 17.00 uur
van 13.00 tot 17.00 uur
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Afsluiting Synode
Paus Franciscus heeft de beraadslagingen van de
bisschoppensynode afgesloten. Eerder vandaag
hebben de bisschoppen gestemd over een einddocument dat aan paus Franciscus wordt aangeboden opdat hij het verder kan uitwerken en voltooien, gehoord hebbend wat de bisschoppen
hebben ingebracht.
De Canadese kardinaal Lacroix zei dat de paus
intens geluisterd heeft naar de beraadslagingen
Paus Franciscus schilderde de weg die de bisvan de bisschoppen. “We hebben geen overeenschoppen in deze dagen hebben afgelegd. Hij
stemming bereikt op alle punten,” zo zei de karbenadrukte opnieuw dat bisschoppen zich ervan dinaal, maar de paus kent het gewicht van de vermoeten weerhouden om zich als rechtsgeleerden schillende argumenten.
te gedragen.
”De ervaring van deze synode doet ons beter be- Bisschop Bonny van Antwerpen is van mening dat
seffen dat de ware verdedigers van de leer niet
het einddocument van de Synode pastoraal gedegenen zijn die vasthouden aan de letter maar zien een raam openzet. “De Synode is een moaan de geest van de leer. Het gaat niet om idee- ment, we zitten in een proces,” zo zei Bonny. “Als
ën maar om mensen, niet om formuleringen maar je bekijkt wat er in onze kerk in de laatste twee
om de mildheid van Gods liefde en bereidheid
jaar onder paus Franciscus is gebeurd, er is wertot vergeving,” zo hield de paus de synodevaders kelijk een proces op gang gekomen dat niet meer
voor.
te stoppen is. De mensen verwachten niet van ons
“Op geen enkele manier betekent dit een verdat we alle problemen in een klap oplossen, maar
zwakking van de leerstellingen, wetten en godze willen dat de kerk met hen meegaat op hun
delijke geboden maar veeleer versterkt dit de
weg en naar hen luistert.”
grootheid van de ware God die ons niet behandelt naar onze verdiensten of zelfs naar wat we
Bron: Persdienst Vaticaan
doen, maar uitsluitend en alleen naar de grenzeloze generositeit van zijn barmhartigheid,” zo zei
de paus.
Verschillende deelnemers aan de Synode hebben
gezegd dat zij verwachten dat de paus in een eigen document dat in de komende tijd zal verschijnen, verschillende thema's verder zal uitwerken.

Oproep
Wie wil Gerda Kleuskens komen helpen om de Paterskerk schoon te maken.
Ze doet dit op maandag, soms helemaal alleen. Heel graag hulp daarbij.
Neem contact op met Gerda:
0478-588077. Al vast bedankt!!
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Afsluiting renovatie
glas in loodramen
De renovatiewerkzaamheden aan de glas-inloodramen zijn afgesloten en de steigers zijn de
kerk weer uit. Alles is weer schoon opgepoetst en
we kunnen constateren dat het interieur van de
kerk door de nieuwe voorzet ramen veel lichter is
geworden en dat alle ramen er geweldig mooi
uitzien.
De kosten voor de ramen en de muur langs de
kerk waren begroot op € 379.000,Aan subsidies van de rijksoverheid, de provincie
Limburg en het bisdom Roermond was toegezegd
een bedrag van € 315.000,- waardoor het tekort
in eerste instantie € 64.000,-bedroeg.
Door giften van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
de Wilhelmina Sangersstichting en bijdragen van
de parochianen is er nog bijna € 30.000,- binnen
gekomen waardoor het tekort voor de parochie
uiteindelijk € 34.000,- bedraagt.
Het is overigens nog steeds mogelijk ruitjes voor
€ 2.50 per stuk te kopen.
U kunt stortingen doen op rekening
NL81ABNA 0231 8034 94 t.n.v. Kerkbest Onze
Lieve Vrouw v Zeven Smarten.
Alle parochianen die reeds ruitjes hebben
gekocht: hartelijk dank daarvoor.
Wil Megens

Deze foto’s zijn gemaakt door Jan Derikx en Pie Noten.
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Dropping tienergroep Rock Solid
Op zaterdagavond 17 oktober jl. hielden de
jongeren van Connect een dropping voor
tienergroep Rock Solid. Aanleiding was de wens
van de tieners voor een leuke seizoensafsluiting
vlak voor de zomerstop. Men wilde graag een
dropping! In de zomer is het echter lang licht, dus
werd de belofte gedaan dat een dropping in het
najaar in de donkere dagen van oktober
gehouden zou worden. En een leuke dropping
vraagt voorbereiding.
Op zondag 4 oktober werden de voorbereidingen
gedaan: een team van 6 jongeren ging op pad om
de mooie route uit te zetten in de Schadijker
bossen. Het vertrekpunt zou in de buurt van het
Meerdal zijn en het eindpunt zou de woning van
de familie Claessens in Castenray zijn. Deze
gastvrije plek mocht ook nu weer ten dienste
staan aan een kerkactiviteit. Na een middag
voorbereidend werk was dit het resultaat: een
wandeltocht van ongeveer 12 kilometer die met
opdrachten erbij een kleine drie uur zou duren.

groep weer op weg
geholpen worden. Over
wandel- en
mountainbikepaden
kronkelden we door de
bossen steeds meer richting
Castenray. Althans, dat
wisten de jongeren. Na anderhalf uur lopen
voelde het voor de tieners nog steeds aan als
niemandsland. Zelfs de fietsroute van Nico van
Melo hielp daar niet bij. Maar tegen elven kwam
gelukkig toch het eerste team aan bij de familie
Claessens in Castenray. Kort daarna kwam ook
het clubje dwalers binnen. Vermoeide voeten
vonden rust op een stoel en trek werd gestild
door een heerlijke hamburger die vers van de
skottelbraai kwam. Terwijl sommige lekker nog
aan het napraten waren over de geslaagde tocht,
vielen bij een enkeling in een hoekje de ogen
langzaam dicht…
Een geslaagde avond voor de jeugd door de
jeugd!

Op zaterdagavond 17 oktober was het eindelijk
zover. Om 19:00 druppelden in de vroege
Arthur Gerritzen
schemering al de eerste tieners de Galmhut
binnen. Nadat iedereen binnen was werden de
instructies gegeven en de teams gemaakt. Met
slaapmaskers op werden de tieners door de
Venrayse straten al snel in verwarring gebracht
dankzij behulpzame ouders die de jeugd naar de
plaats van bestemming reden. ‘Ik denk dat we
richting de bossen van Overloon gaan’, klonk het
in een van de auto’s. Na een ruim kwartier tijden
mochten de tieners uitstappen, zich van hun
maskers ontdoen en zich op weg begeven.
Gewapend met een zaklamp, route-aanwijzingen
en onder begeleiding van de jongeren die de
route uitgezet hadden. Het eerste team was goed
en wel op weg of het tweede team dat een
kwartier later volgde vroeg zich af waar dat het
eerste team gebleven was? ‘Ze moeten toch te
horen zijn?’ Tenslotte was het zo stil in het bos,
dat dit goed te horen zou moeten zij. Wat was er
nu aan de hand? Welnu, niet alleen de tieners
bleken de weg kwijt te zijn, maar ook de jongeren
die bij daglicht de route uitgezet hadden. Ze
herkenden de route niet meer. Het mooie
heldere weer en de volle maan konden niet
helpen bij het terugvinden van de juiste weg.
Gelukkig kon met behulp van team twee deze
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Wil je graag een mooie kerstster knutselen samen met papa
of mama? Kijk dan samen op
https://www.youtube.com/watch?v=LSKEgs0qkf8

of

https://peetmadeit.wordpress.com/2012/12/21/kerstversiering-deel-3christmas-decoration-part-3/

Zalig
Kerstfeest
&
Zalig
Nieuwjaar
En niet vergeten…….. als jullie tips/leuke ideeën/ grappige
uitspraken et cetera hebben, email ze dan naar
samenkerkkinderboekje@hotmail.com
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Vergadering Diocesane Pastorale Raad
Bisdom Roermond, 16 november 2015

Tweede agendapunt
was de vluchtelingenproblematiek.
Bij het begin van de vergadering
Het probleem is binnen de staf van het bisdom in
stond Mgr. Wiertz uitvoerig stil bij het
augustus van dit jaar gesignaleerd. Al op 8 juli
slotdocument van de veertiende algemene
bezocht de paus Lampedusa als een duidelijk
gewone assemblee van de Bisschoppensynode,
signaal naar kerk en wereld.
die in Rome plaats vond van 4 tot en met 25
Binnen het bisdom berust de coördinatie bij Hub
oktober 2015. Thema van de synode was: "De
Vossen van de dienst kerk en samenleving.
roeping en de missie van het gezin in de Kerk en Van meet af aan was er overleg met de
de moderne wereld".
gouverneur die een voorstander is van
Het Italiaanstalige slotdocument is door de
kleinschalige opvang omdat alle betrokkenen
persdienst van de Heilige Stoel op 24 oktober
dan makkelijker benaderbaar zijn en ook omdat
aan de vooravond van de afsluiting
vluchtelingen in kleinere, overzichtelijke groepen
gepresenteerd. Het stuk telt 94 paragrafen. Over beter integreren. Voordeel in dit opzicht is dat
elk daarvan brachten de 270 synodevaders hun
het gebied van Bisdom en Provincie samenvalt.
stem uit. Alle paragrafen behaalden de vereiste
In overleg met de provincie heeft het bisdom zo’n
tweederde meerderheid, zo blijkt uit de
15 kerken geïnventariseerd die aan de eredienst
vrijgegeven stemverhoudingen.
zijn onttrokken en mogelijk als opvang dienst
kunnen doen. Deze kunnen op afroep
Drie paragrafen – de nummers 84, 85 en 86 –
beschikbaar komen.
kregen opmerkelijk veel tegenstemmen. Die
De facilitering berust bij het GOA: bedden,
handelen over de pastorale omgang met
sanitair, voeding, geneeskundige hulp,
katholieken die na een echtscheiding een nieuw administratie.
burgerlijk huwelijk zijn aangegaan. Nr. 84 zegt
De kleinschalige opvang wordt begeleid door
dat deze gelovigen niet als
Vluchtelingenwerk. Van deze vrijwilligers is 75%
geëxcommuniceerden mogen worden behandeld afkomstig uit de parochies.
en zoveel mogelijk bij het kerkelijk leven
betrokken moeten worden. Nr. 85 zegt onder
Concrete vraag aan parochies en met name aan
meer dat er een onderscheid moet worden
Franciscusgroepen is of parochianen willen
gemaakt tussen degenen die hun mislukte
fungeren als “vluchtelingenmaatje”: hen wegwijs
huwelijk aan zichzelf hebben te danken en
maken in dorp en samenleving, koffie drinken
degenen die door de partner verlaten zijn. Nr. 86 etc., hierbij begeleid door Vluchtelingenwerk.
wijst op de wenselijkheid dat een priester deze
Binnenkort komt er een folder met nadere
mensen begeleidt in een gewetensonderzoek
informatie. Bovenstaande suggesties worden
zodat een goed oordeel kan worden geveld over ondersteund door de provincie en de katholieke
datgene wat “de mogelijkheid van een
en protestantse kerken.
volledigere deelname aan het leven van de Kerk
verhindert”.
Suggesties uit de vergadering:
 Nodig vluchtelingen uit om een dienst bij te
Probleem met een tweederde meerderheid blijft wonen en laat de preek in het Engels houden
dat 33% van de synodevaders zich niet in de tekst  Vormelingen zijn op bezoek geweest in een
kan vinden. De vraag is dan ook wat er verder
AZC
met de teksten gebeurt. Een mogelijkheid is dat
 De parochie in Reuver heeft samen met de
de paus op basis van de tekst een apostolische
gemeente voor 72-uursopvang gezorgd. Geleen
brief zal schrijven, waarin hij duidelijke richtlijnen
idem: initiatief lag bij de gemeente die
schetst waaraan iedereen gebonden is. Zoals hij
vrijwilligers uitnodigde
al eerder gedaan heeft, pleitte de bisschop er
 Nodig hen als parochie uit voor kennismaking
ook nu voor dat in dat geval alle gelovigen,
en koffie
priesters en leken, zich op een constructieve
Ger Claessens.
manier aan deze richtlijnen zullen conformeren.
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Bezinningsdagen kerkbestuur
Op de agenda van de maandelijkse
vergaderingen van het kerkbestuur komen iedere
keer dezelfde onderwerpen aan de orde:
onderhoud van de gebouwen, liturgie, catechese,
diaconie en financiën. Ook wordt in ieder
vergadering stil gestaan bij de vrijwilligers van
onze beide parochie: zijn er bepaalde vragen, is
er een jubileum in het verschiet.
Ook staan we natuurlijk stil bij ontwikkelingen in
de kerk. Maar niet zo uitgebreid en niet elke
vergadering.
De kerk is volop in beweging, dichtbij in onze
parochies en ook verder af, op het niveau van
onze kerkprovincie en de wereldkerk.
Ook bij het kerkbestuur leven vragen over de
toekomst van de kerk en onze parochies.
Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten,
wat zijn de gevolgen van het dalend aantal
kerkgangers en het tekort aan priesters. Maar
ook een vraag die daaronder ligt: waar gaat het
ons eigenlijk om met onze kerk en ons geloof.
Deze vragen kwamen aan de orde tijdens twee
bezinningsdagen op 21 en 21 november ll.
Het kerkbestuur was deze twee dagen te gast in
het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller.
De gastvrijheid van de zusters was
hartverwarmend. In het klooster wonen 21
zusters, missiezusters dienaressen van de Heilige
Geest. De jongste is begin 70.

zelfde wiel voor vier plaatsen. Deskundigheid en
capaciteiten worden gebundeld.
Uitgangspunt zijn de drie voornaamste taken van
de kerk: liturgie, verkondiging en diaconie.
Rondom deze drie kerntaken worden
projectgroepen geformeerd, die alle aspecten
van deze taken voor alle parochies gezamenlijk
gaan uitwerken.
Binnen het cluster behoudt de liturgie en dan
met name de zondagse eucharistieviering de
centrale plaats. Zij is bron en hoogtepunt van
heel het gelovig leven.
Alle parochianen die deelnemen aan de
verzorging van de liturgie zullen daarin het beste
van zichzelf investeren. Er worden hoge eisen
gesteld aan lectoren, misdienaars en koren
De plaats van de liturgie, het kerkgebouw, dient
keurig onderhouden te worden.
Tot de verkondiging wordt ook gerekend de
catechese op de scholen en voor de ouders.
Waar nodig en mogelijk dient deze verkondiging
aan professionele krachten te worden
toevertrouwd. In deze lijn ligt de keuze om na het
vertrek van een vorige kapelaan het budget voor
deze functie te reserveren voor de benoeming
van enkele catechisten, die les gaan geven aan de
groepen 4 t/m 8 of aan de groepen 1 t/m 8 en
wel ieder jaar wekelijks drie kwartier per week.
Volgen de pastoor veranderen 4 of 8 jaren
catechese de kinderen: ze krijgen gevoel voor
Op vrijdag 20 november hebben we om 18:30 uur liturgie en geloof.
de vespers in het klooster bijgewoond.
De ouders krijgen de gelegenheid uitvoerig
Daarna kwam pastoor E. Spee van het
kennis te nemen van de catechese die hun
parochiecluster Waubach ons vertellen hoe de
kinderen op school volgen.
kerkbesturen van de vier parochies Waubach,
Rimburg, Abdissenbossch en Lauradorp e tussen Op zaterdag 21 november gaf pastoor W. van
2004 en 2007 samengingen in één federatief
Meijgaarden zijn visie op het katholieke geloof
bestuur.
anno 2015. Hij werd In 2009 hoofdaalmoezenier
Op één centrale plaats wordt beleid ontwikkeld sociale werken, lid van de bisdomstaf van
en worden activiteiten en diensten gepland en
Roermond en pastoor van de Sacramentsbasiliek
voorbereid voor alle vier parochies. Niet meer op in Meerssen. In 2011 ook pastoor van Rothem en
vier plaatsen eenzelfde wiel uitvinden maar een Meerssen-West.
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Hij vertelde o.m. dat we ons als gelovigen door
de pers of de publieke opinie niet in de hoek
moeten laten zetten.
Volgens pastoor van Meijgaarden is
toekomstdenken bijna altijd probleemdenken.
De daling van het aantal kerkgangers en het
tekort aan priesters worden gezien als problemen
waarvoor een oplossing gezocht moet worden.
Beide ontwikkelingen zijn echter geen
problemen: het zijn feiten. De vraag is: hoe ga je
met deze feiten om?
Er zijn kerken die gebouwd zijn voor 1000
kerkgangers. Als er daar nog maar 20 van over
zijn, is er nog steeds dat gebouw. De vraag is: wat
doe je met dat gebouw en de 20 overgebleven
kerkgangers.
Als het aantal communicanten daalt van 40 naar
10, zijn er 10 kinderen die de communie doen.
Jezus vierde eucharistie met 12 apostelen. Het
moet dus wel kunnen.
De kerk verliest veel macht maar behoudt veel
invloed. Misschien niet altijd op de voorgrond.
De recente toenadering tussen Amerika en Cuba
is onder meer te danken aan de inzet van de
paus. Deze paus maakt indruk door
dienstbaarheid, niet zo zeer door regelgeving tot
punten achter de komma.
Jongeren zijn op zoek naar zingeving, niet naar
regels en dogma’s.
De kerk staat niet aan de rand van de
samenleving maar vaak er midden in.
Er komen aanzienlijk meer mensen naar de kerk
dan naar het voetbalveld.

je leven.
Binnen kleine gemeenschappen groeit dit besef,
de gemeenschappen groeien en er komen
nieuwe gemeenschappen bij.
Het gaat hier niet om een sekte of een nieuwe
religie. Het gaat om opvoeding tot een
volwassen christelijk geloof binnen de katholieke
kerk. Het elan van de neocatechumetische
gemeenschappen moet werkzaam zijn in de
parochies van onze kerk. Parochies vormen de
band tussen de verschillende gemeenschappen.
Ze vormen een soort gezinnen die als broer en
zus met elkaar omgaan.
Het is hun opdracht, hun missie om “het zout de
aarde” te zijn.
In feite eenzelfde opdracht als waarover pastoor
van Meijgaarden eerder vertelde.
Binnen deze gemeenschap is door loting bepaald
dat Miguel in Nederland zou gaan studeren op
het seminarie Redemptoris Mater in Cadier en
Keer om vervolgens diocesaan priester te worden
in het bisdom Roermond. Hij gaat dus niet terug
naar Madrid maar blijft priester in ons bisdom.
Zaterdagavond om 17:00 uur waren we aanwezig
bij de Vespers in de kerk van de
benedictijnenabdij van Mamelis. Dat was een
sobere en indrukwekkende viering. Even sober en
indrukwekkend als de kerk.
In de kerk herinnert alleen een kruis en een
altaar aan de functie van het gebouw.
Er zijn geen beelden of andere liturgische
uiterlijke kenmerken. Het gebouw is heel hoog
en heel massaal. Het is ontworpen door de
benedictijn Dom van der Laan.

De kerk heeft goud in haar handen met de vele
vrijwilligers die zich op tal van terreinen inzetten.
Een verpleeghuis kan niet bestaan zonder
Na de vespers reden we weer naar Venray.
vrijwilligers. Heel veel van deze vrijwilligers
Het waren boeiende en mooie dagen.
hebben / hadden een kerkelijke achtergrond.
Van de vrijwilligers die voor Vluchtelingenwerk Ger Claessens.
actief zijn komt 75% uit parochies.
Na het gesprek met pastoor van Meijgaarden
hebben we een wandeling door het mooie ZuidLimburgse heuvelland gemaakt, waarna de deken
in de kloosterkapel de Mis opdroeg.
Zaterdagmiddag hadden we een gesprek met
diaken Miguel Angel Pascal. Hij komt uit Madrid
en hoort bij de “neocatechumenen”.
Zoals de naam, zegt ligt bij het neocatechumenaat het accent op de herontdekking
van het doopsel en de consequenties daarvan in
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In memoriam: Louis Weijs
Ofschoon familieleden en de huisarts enkele
vraagtekens stelden bij dat besluit op die leeftijd
bleef hij bij zijn besluit en vond het achteraf een
van de beste besluite die hij ooit genomen had.
Vanaf toen kwam hij zondags vaak in de Grote
Kerk. Hij vond deze kerk “bieëstig moi” maar de
weg ernaartoe een rommeltje (de achterkant van
de panden aan het Mgr. Goumansplein).
Op zijn bidprentje stond de volgende tekst:
Op 16 november ll. overleed de heer Louis Weijs.
Hij mocht 105 jaren oud worden.
Hij was getrouwd met Wilhelmina Weijs – Litjens,
die 8 jaar geleden op 94 –jarige leeftijd overleed.
Het echtpaar was woonachtig in Oostrum. Na het
overlijden van zijn vrouw ging de heer Weijs naar
de dagopvang in Schuttersveld. Met enkele
andere mensen ging hij een keer een kijkje
nemen in het Ambachtskwartier. Toen en ter
plekke besloot hij dat hij daar wilde wonen.

De strijd is gestreden
Met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
’t is op, zo is het goed.
De laatste keer dat hij onze kerk bezocht was op
16 augustus ll. bij gelegenheid van de sterfdag
van zijn vrouw. Toen is bovenstaande foto
gemaakt. Naast de heer Weijs zit Willem, de
zoon van Tonnie en Thea Engels. Willem was toen
4 jaar. Het leeftijdsverschil tussen beide heren is
meer dan een eeuw.

Gabriël Smit - Een kind
(1910-1981)

Maar de deuren blijven
gesloten,
Een kind loopt langs de wegen, men is van alles voorzien,
het is een timmermanskind,
van stofzuigers, radio, loten,
het komt veel mensen tegen,
een kruis en een naaimachien.
het heeft veel tegenwind.
Een kind loopt langs de wegen,
Het loopt met beitel en hamer het is een timmermanskind,
vriendelijk van huis tot huis
het komt veel mensen tegen,
en biedt voor elke kamer
het heeft veel tegenwind.
een gloednieuw, glanzend kruis.
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Concert- en repetitiereis van de Zangers
van Sint Frans in Tsjechië
De Zangers van St. Frans hebben de herfstvakantie aangegrepen om veel te kunnen repeteren en
om enkele mooie concerten te geven. Het doel
van de reis was Tsjechië en wel de streek Zuid
Bohemen.

to’s van maken. Ook liepen er pauwen en andere
vogels.
Om 18.00 uur begon het concert. Het kerkkoor
van Volyne begon, waarna wij nog een concert
van een uur gaven. Het publiek was enthousiast
over ons optreden.
Zaterdagmorgen 24 oktober 8.00 uur vertrok de Na afloop was er nog een ontspannen avond met
bus vanaf onze repetitieruimte “De Galmhut” aan de leden van het Tsjechische koor.
de Langeweg 92, uitgezwaaid door vele ouders.
De meesten van hen gingen een rustige week
Maandag 26 oktober begon op dezelfde manier
tegemoet.
als de zondag. Na een flinke repetitie werd door
Na een rit van ongeveer 11.00 uur kwamen we
ons zelf een lunch verzorgd. De tafel werd uit de
aan in Volyne, de plaats waar we de hele week
bus gehaald.
verbleven. Na nog een warme maaltijd gebruikt Brood smeren, beleg erop en zo stond binnen de
te hebben gingen, we naar het internaat waar we kortste keren iedereen met een boterham in de
sliepen. De bedden werden in orde gemaakt en hand in de open lucht zijn maag te vullen. Hierna
de kleineren gingen direct slapen, althans naar
zijn we naar de rivier de Vydra gereden. Een rivier
bed. De groteren voorlopig nog niet.
met imposante rotsformaties. We hebben hier
een flinke wandeling gemaakt en uiteraard waZondagmorgen 7.00u was het opstaan geblazen ren er waaghalzen die het niet konden laten over
en om 8.45 u verzamelen om naar een studenten- de stenen in de rivier te springen totdat iemand
mensa te gaan waar een prima ontbijtbuffet
in het water lag.
stond opgesteld. Hier werd royaal gebruik van
Na het avondeten gingen we naar Ckyne, waar
gemaakt. Na dit ontbijt was er meteen een repe- we samen met een kamerkoor een concert vertitie want ’s avonds was er in de kerk van Volyne zorgden in de Synagoge. Hier was een prachtige
een concert.
akoestiek en ons koor heeft een indrukweekend
Na de repetitie warm eten en daarna gingen we concert verzorgd. Het was ontroerend mooi en
met de bus naar Blatna, waar een slot met een
het publiek was laaiend enthousiast. Na nog een
groot park werd bezocht. In dit park liepen alle- gezellig samenzijn werd de avond afgesloten.
maal roedels met herten.
Het was een prachtig gezicht. Je kon de herten
tot op korte afstand benaderen en er mooie fo-
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Dinsdag was een rustdag: geen repetitie en geen
concert. Met de bus gingen we naar het Lipnomeer: heel veel vakantiehuisjes hier in een prachtig recreatiegebied.
Na de openluchtlunch zijn we door gereden naar
Cesky Krumlov, een historische stad, die geheel
onder bescherming van de Unesco staat.
Woensdag 28 oktober was weer een werkdag. ’s
Morgens repetitie en daarna naar Malenice, waar
we zeer gastvrij ontvangen werden door onze
Tsjechische ambassadeur, de heer van Leuven,
die deze reis voor ons had uitgewerkt en mogelijk
gemaakt.
We werden nog verrast door ouders van 2 koorleden, die vanuit Praag naar Malenice gekomen
waren om naar ons concert te luisteren.
Het optreden was in Kulturni Dum en de burgemeester en ambassadeur van Bohemen waren in
het publiek aanwezig Deze dag was in Tsjechië
de nationale feestdag.

Donderdag 29 oktober was een ontspanningsdag. De groten van ons koor hebben ’s morgens
een bierbrouwerij bezocht en de kleinen gingen
onder begeleiding naar het zwembad. Na de
middaglunch in de open lucht gingen we op bezoek in Cesky Budejovice, ook een mooie plaats
met veel historie en mogelijkheden om wat souvenirs voor thuis te kopen.
Vrijdag moesten we heel vroeg opstaan: 7.00 uur
ontbijt en 8.00 uur begon de terugreis. Deze verliep ook voorspoedig. Alleen de laatste paar uren
in Duitsland hadden we last van files vanwege
wegwerkzaamheden.
Al met al een zeer geslaagde reis met prachtige
concerten, die de meeste leden van ons koor niet
snel zullen vergeten.
Wil Megens
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Parels uit de preken van de deken
In deze rubriek brengen we een aantal mooie
passages uit de preken van deken Smeets op de
zondagen in de afgelopen maanden onder uw
aandacht. Omdat ze alleszins de moeite waard
zijn om er nóg een keer kennis van te nemen of
om ze te lezen als u ze nog niet gehoord had.
Boven iedere passage staat de aanduiding van de
schriftlezingen van de betreffende zondagen,
waarop de preken betrekking hebben.

Achtentwintigste zondag door het jaar
11 oktober 2015

In die tijd werd de grote stadspoort van Jeruzalem gesloten als
de avond viel. Vlak naast die grote poort bleef ‘s nachts een kleine doorgang open, waar een volwassen mens makkelijk doorheen kon. Kamelen echter alleen
als ze zich kleiner maakten en als
hum bepakking was afgeladen.
Deze kleinere doorgang werd
“het oog van de naald” genoemd. En op dat oog
doelde Jezus.
Voor rijken was het moeilijk om in Gods Koninkrijk te komen, niet zo zeer vanwege hun rijkdom
als wel vanwege hun gehechtheid aan die ballast.
Deze gehechtheid blokkeert hun vermogen om
de liefdevolle blik van Jezus te beantwoorden.
Want niet alleen de geboden zijn wezenlijk maar
vooral de onvoorwaardelijke overgave aan Gods
liefde.

Hoogfeest van Allerheiligen
1 november 2015

Marcus 10,17-30
Een rijke jonge man knielde voor Jezus neer en
vroeg Hem wat hij moest doen om het eeuwige
leven te verwerven. Jezus antwoordde hem dat hij
daartoe Gods geboden moest onderhouden: niet
stelen, niemand tekort doen en zijn vader en
moeder eren.
De rijke jongeling antwoordde dat hij die geboden vanaf zijn jeugd had onderhouden.
Daarop keek Jezus hem liefdevol aan en antwoordde hem: ““Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel”. Dit
antwoord ontstelde de jonge man en ontdaan
ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.
Ook de apostelen waren verbaasd over wat Jezus
zei. Hij zag dat en zei tot hen: “Wat is het moeilijk
het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan dan voor een
rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
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Het beroep van kleermaker is bijna uitgestorven.
Tegenwoordig kopen de meeste mensen confectie. Je kunt in het rek
in de winkel een maat
kiezen die je past. De
kleermaker vroeger
nam zijn klant de
maat op en op die individuele maat maakte hij individuele kleding.
De mode of de waan
van de dag schrijven
ons vele maten voor
voor onze kleding,
voor ons uiterlijk, voor de kleur haren etc.
Heiligen zijn mensen die volgens Gods woord
hebben geleefd, consequent, of nóg leven.
Ze hebben geen belangstelling voor menselijk
maat of mode. Ze leven op Gods maat, op zijn wil.
Dat maakt hen heel, heilig.
Uw wil geschiede, Heer, niets meer, niets minder
en niets anders.
Ze zijn als de drie zusters die in het Syrische Aleppo. Vrienden en familie vragen hen om het oor-

logsgeweld te verlaten. De zusters blijven echter
om te blijven zorgen voor de mensen die aan hun
zorgen zijn toevertrouwd.
Dat deed ook pater Frans van der Lugt. Hij bleef
in Homs zolang als daar christenen woonden. Hij
bleef bij zijn mensen. Het kostte hem op 7 april
2014 zijn leven

schijn van de pracht en praal van de tempel. Over
een aantal jaren zal er helemaal niets meer van
over zijn, geen steen.
Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek
toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp
terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Veel uit
hun overvloed, die zo groot is dat ze hun gift niet
eens misten.
Toen kwam de weduwe. Zij offerde van haar armoede al wat ze bezat, alles waar ze van leven
Tweeëndertigste zondag door het jaar,
moest. Te weten twee penninkjes ter waarde van
8 oktober 2015
een cent. Die krijg je niet eens meer als wisselgeld terug.
Marcus 12,38-44
Het verhaal van de weduwe met de twee pennin- Wat zij gaf kwam uit haar hart. Ze gaf niet
kjes staat als een stukje gemengd nieuws tussen slechts, ze offerde. Om niet.
twee verhalen die veel groter, belangrijker lijken. In het licht van de eeuwigheid telt niet wat je beIn het verhaal dat eraan voorafgaat, waarschuwt zit, wat je allemaal verworven hebt.
Jezus zijn leerlingen voor de farizeeën en schrift- Wat je offert telt, wat je aan anderen geeft in
geleerden, die zichzelf en hun ego heel groot vin- geld, aandacht, liefde. Van ganser harte.
den en op anderen neer kijken.
Wit gepleisterde graven.
In het verhaal dat erop volgt tempert hij de beEen kerkganger
wondering van zijn discipelen voor de uiterlijke
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GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl
Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag,
van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478550740; stipendium: € 10,- voor missen op
weekdagen, € 25,- voor weekendmissen.
IBAN: NL49 ABNA 05797 39481 of
IBAN: NL75 RABO 01539 04143.
Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59ABNA0484100017
of Postbank (giro) NL82INGB0001174863
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Banden: dhr. J. Loonen
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

door J.H. Leopold (1865-1925)
Zij waren den dag zich moe gegaan
met zwoegen en met gezucht,
in den laten avond kwamen zij aan
in Bethlehem het gehucht.

Na angst en nooden waren gerust
ingeslapen zij beîen
en ook het kindje was gesust,
dat gekomen was met schreien.

Maria en Jozef liepen tesaam
de donkere straten door
en vroegen bij alle menschen aan
en vonden er geen gehoor.

Maria lag bij haar jonge kind
gelukkig en uitgeput
en Jozef hield zijn knikkend hoofd
in de linkerhand gestut.

En hadden eindelijk in een stal
hunnen intrek genomen
en zochten zwijgend zich terecht
in dit hun onderkomen.

En engelen zweven met vleugelslag
om de drieën, dit nieuw gezin
en de driekoningen komen aan
en houden hun voeten in.

9.00 uur
19.15 uur
9.30 uur

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.

Zalig Kerstfeest
Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:

Leunseweg 5, 5802 CE Venray.
samenkerkvenray@gmail.com

Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?
Stuur een mailtje of een briefje.

Parochiekroniek
GROTE KERK

Kerkbijdrage
Op bankrekening postbank
Overledenen
Jo Sijbers, 73 jaar -- Jo Hendriks-Weijs, 73 jaar -- Ton Mulders, 54 jaar -- Truus Michels-van Meijel, 89
IBAN: NL42 INGB 0004 2040 20,
jaar -- Jan van Lin, 86 jaar -- Karel Tielen, 77 jaar -- Louis Weijs, 105 jaar
t.n.v. parochie Venray-Zuid of
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26,
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Huwelijken en Jubilea
Geen
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:
Zaterdag:
Zondag:
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18.30 uur
18.00 uur
11.00 uur
(met kinderwoorddienst en
opvang voor baby's en
|peuters)

Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:
17.30 uur

Dopelingen

Sophia Nguyen -- Faas van Veghel -- Tijn van Schaijk -- Diablo Vermeulen -- Délaylah Vermeulen -Danté Vermeulen

PATERSKERK
Overledenen

Jo Pijpers – Pingen, 87 jaar -- Toon Arts, 82 jaar

Huwelijken
Geen

Dopelingen

Jesse Claessens -- Damien Faassen -- Lynn Faassen -- Sven Heijtbrink

