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Vakantietijd

leven na te denken.
Wat heb ik bereikt,
wat heb ik er van
gemaakt en waar wil
ik eigenlijk naar toe of
beter gezegd: wat wil
God dat ik doe? Soms
zullen er knopen
doorgehakt moeten
worden, al is het in je
innerlijk. Als we hier
tijd voor weten te
maken zullen we zien
dat het ons goed
doet. En als we al menen zelfs in de vakantie
steeds bereikbaar te moeten zijn, dan toch wel
met onze lieve Heer en Hij heeft ons zelfs
beloofd: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en
verlichting schenken” (Mt. 11,28). Met dit goed
advies wil ik u op reis sturen of u nu ver weg gaat
of niet. Fijne en weldadige vakantietijd
toegewenst,

De vakantietijd breekt weer aan. Het is een
periode die door ons mensen verschillend
beleefd wordt. Er zijn mensen die zich er al
maandenlang op verheugen. Een hele tijd terug
hebben zij de bestemming vastgesteld waarnaar
afgereisd wordt. Maar daar blijft het niet bij. Ook
elders zal de tijd ingevuld moeten worden. Er zijn
mensen bij die er een culturele reis van maken en
er zijn er ook die de hele dag alleen maar lui op
het strand neerploffen en daar de hele dag
doorbrengen en misschien alleen ’s avonds en ’s
nachts actief worden om de volgende morgen
weer op het strand te gaan liggen. We kennen
ook mensen die op een andere plaats van de rust
willen genieten en de tijd voldoen met rustig
wandelen en zitten lezen. Naast al deze reizigers
kennen we ook een groep van mensen die zich
van te voren niet druk maken waar naar toe te
gaan en hoe de tijd in te vullen. Deze mensen
Pastoor J. Boon
pakken zich op een dag op en vertrekken en zien
wel waar ze die dag uitkomen. De vrije dagen
van de allen bovengenoemde mensen verlopen
rustig omdat men in het achterhoofd toch al vaag
voor ogen heeft wat men gaat doen. Maar van de
andere kant kan ook vakantiestress toeslaan.
Voordat men vertrekt moet er immers nog zoveel
gebeuren en op de plaats van bestemming moet
er zoveel! En men jaagt zichzelf op door de hele
dag de mobiele telefoon ‘in de aanslag’ te
hebben. Je wilt bereikbaar blijven, je wilt geen
mails missen. Vele mensen komen daardoor
vermoeiender thuis dan toen ze vertrokken
waren. Een collega vertelde eens dat hij het
‘gepresteerd’ had om drie (!) dagen lang de
mobiele telefoon uit te zetten toen hij een paar
dagen er op uit was. Hij mocht nu eens ervaren
wat een weldaad dit is. En weet u ook wat een
weldaad is? Om de vakantie ook eens door te
brengen met onze lieve Heer. Ook hier denken
we allemaal anders over, want we zijn gelukkig
niet allemaal hetzelfde. Vrije dagen leveren ons
een zee van tijd op om eens rustig over ons eigen
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Sacramentsprocessie
2016 wederom een
succes
Op zondag 29 mei 2016 organiseerde de
Commissie Processie van de Paterskerk en Grote
Kerk wederom de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
Voorafgaande aan de processie was er een goed
bezochte Eucharistieviering in de Grote Kerk.
Onder aanvoering van schutterij 't Zandakker
Gilde Sint Jan uit Venray trok de processie welke
gevormd werd door Deken Smeets, Pastoor
Miedema, misdienaars van beide kerken, het
kerkbestuur, genodigde, gedecoreerde,
communicantjes en overige kerkgangers onder
een strak blauwe zonnige hemel door de straten
van Venray richting de Paterskerk.
Nadat de processie werd ontbonden bij
aankomst bij de Paterskerk volgde in de
Paterskerk een korte lofviering.
Na afloop van deze viering werden de
deelnemers aan de Sacramentsprocessie
getrakteerd op een kopje koffie bij de ingang
van de Paterskerk.
Mede door de inzet van veel vrijwilligers
kunnen wij als Commissie Processie
terugkijken op een zeer succesvolle
Sacramentsprocessie waarvoor wij iedereen
dan ook heel hartelijk willen danken. Wij
hopen in de toekomst wederom een beroep te
mogen doen op ieders inzet bij de organisatie
van de Sacramentsprocessie 2017.
Henk Mijnster
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Hoe is het nu eigenlijk met ….
In ons dekenaat hebben vele verschillende
kapelaans, priesters en andere clerici gewerkt.
Daarvan zijn er ondertussen met emiraat of
vertrokken naar een ander dekenaat. Het leek
ons als redactie van Samen Kerk een mooi idee
een serie portretten te maken van deze ‘oudVenraynaren’. In deze editie doe ik verslag van
het bezoek aan pastoor van Dijck, voormalig
kapelaan van Venray en pastoor van Leunen,
Veulen en Heide.
Op dinsdagavond 10 mei jl. voerde ik de
bestemming in binnen het navigatiesysteem:
Hoensbroek, de pastorie van pastoor William van
Dijck. Een rit van iets meer dan een uur, die me
naar de oostelijke mijnstreek voerde. Aan de deur
werd ik hartelijk ontvangen en vervolgens namen
we plaats in de woonkamer. Via Facebook had ik
bij pastoor van Dijck de vraag neergelegd of bij
mee wilde werken aan deze serie portretten.
Welnu, hij had het eerste portret van pastoor
Müller gelezen en het leek hem leuk om ook
hieraan mee te werken. Het was verrassend om te
horen dat pastoor van Dijck sinds zijn vertrek uit
ons dekenaat op de hoogte is gebleven van
nieuwtjes, doordat al meer als 10 jaar het blad
Samen Kerk naar hem opgestuurd wordt.
Pastoor van Dijck was voor de Venraynaren
wellicht bekender als kapelaan van Dijck. Hij
maakte deel uit van het priesterteam waarin ook
aalmoezenier de Graaf-Woutering en deken
Coenen actief waren. Na zijn diakenwijding in
1999 was hij twee jaar lang vooral belast met de
taak van de schoolcatechese. In het heilige jaar
2000 werd hij priester gewijd. Wekelijks kwam hij
in tientallen klassen binnen de Venrayse en
Castenrayse basisscholen. In het jaar 2001
maakte hij de overstap als gedelegeerd kapelaan
naar Leunen-Veulen-Heide en Castenray en bleef
hij ook in Venray assistentie bieden. In deze tijd
deed hij zijn eerste leerzame ervaringen op in het
opereren met meerdere parochies tegelijkertijd.
Deze ervaring kwam hem in Born-HoltumBuchten-Obbicht-Grevenbicht goed van pas.
Maar ook in zijn huidige parochiefedaratie heeft
hij daar nog voordeel van. Pastoor van Dijck
schetste een korte geschiedenis over de huidige
parochiefederatie in dit stadsdeel van Heerlen.
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Zuidoost Limburg was vroeger het kloppende
hart van een bloeiende mijnindustrie. Maar deze
glorietijd is voorbij gegaan, zo vertelde pastoor
van Dijck. Na de sluiting van de mijnen (waarvan
oude mijngangen een kilometer onder de
pastorie liggen) heeft vooral de westelijke
mijnstreek (rond Geleen) een doorstart kunnen
maken door de komst van grote bedrijven als
DSM en Nedcar. De oostelijke mijnstreek,
waaronder Hoensbroek valt, viel in een diep gat.
Een kloof, die niet alleen tussen generaties in
groeide, maar juist ook op generaties
overgedragen is geworden. Opa’s, vaders en
diens zonen zijn in deze arbeidersmilieus ten
prooi gevallen aan werkeloosheid met alle
gevolgen van dien. De parochie kent straten waar
80% van de gezinnen in schuldsanering zit,
bijdragen voor de Eerste heilige Communie
worden door sommigen in termijnen betaald en
de Vincentiusvereniging staat de mensen met
raad en daad bij. Oorzaak van deze misère is de
houding van de arbeider ten opzichte van de
verzorgingsstaat: je werkte vroeger voor de staat,
dus die zorgde voor je. Maar feitelijk deed de
staat niets aan deze kant van de mijnstreek. De
arbeiders bleven hierdoor helaas in een bepaalde
passiviteit, die tot op heden moeilijk te
doorbreken blijkt.

Voor de jaren ‘60 telde Hoensbroek nog zes
parochies. De afgelopen jaren is daar echter veel
in veranderd. Door omstandigheden als
terugloop van het aantal parochianen en omdat
men de financiën niet op orde had, was men de
afgelopen jaren genoodzaakt meerdere kerken
te sluiten. De enige twee kerken die feitelijk in
Hoensbroek nog actief voor de eredienst
gebruikt worden zijn de Kleine Sint Jan (foto’s
links) en de Grote Sint Jan (foto’s rechts). De
kleine Sint Jan is het kloppende hart geworden
van de federatie, die uit 5 parochies bestaat. ‘Het
is fijn om met zo’n 70 tot 80 mensen wekelijks de
eucharistie te mogen vieren’. Pastoor van Dijck
licht toe dat de sfeer veel fijner is tijdens deze mis
in vergelijking met drie missen waarbij in iedere
dienst maar hooguit 30 mensen in een grote kerk
aanwezig zijn. De grote Sint Jan wordt gebruikt
voor grotere vieringen zoals de hoogmis en de
communievieringen. Er is zelfs op de woensdag in
de kleine kerk van ’s ochtends tot ’s avonds
aanbidding.

Daarnaast is hij ook Diocesaan sportadviseur van
de NKS voor Limburg. Hierbij is hij vooral actief
voor de voetballende tak van de sportfederatie in
oostelijk Noord-Brabant en Limburg.
Zijn facebookpagina én zijn getinte huid waren
het bewijs voor een recente vakantie. Hij was net
terug van een vakantie naar Medjugorje (BosniëHerzigovina). Hier komt hij al sinds de jaren 90.
Zo blijken de beide voormalige priesters (van
Dijck en Muller) deze bedevaartsplaats
gemeenschappelijk te hebben. Reizen doet hij
echter ook graag met jongeren naar de Wereld
Jongeren Dagen (WJD). In 1997 bezocht hij voor
het eerst de WJD in Parijs als stage vanuit het
seminarie. Na zijn wijding is hij vaak als reisleider
met jongeren op pad geweest naar Toronto,
Keulen, Sydney, Madrid en Rio. Ook dit jaar gaat
hij weer met een groep van 13 jongeren naar de
WJD in Krakau (Polen). Hij kijkt uit naar deze reis.

Na een gezellig gesprek van ruim anderhalf uur
kreeg ik vervolgens nog een korte tour door de
In zijn vrije tijd is pastoor van Dijck nog steeds
pastorie. Er waren leuke details te zien die
een actief sporter. Daar waar hij in Born in de zaal duidelijk maakten dat de pastorie in beweging is
voetbalde, daar heeft hij nu in het prachtige
als gevolg van de mijnbouw: vloeren die scheef
Limburgse heuvellandschap de bal ingeruild voor aflopen tot deuren die zelf dicht of opengaan. Na
een wielrenfiets. In het begin was het nog hard
deze tour was het langzaamaan tijd om naar huis
werken, want fietsen had hij nauwelijks meer
te gaan.
gedaan: voor veel bezoekjes werd de auto
genomen. Maar nu kan hij met gemak delen van Arthur Gerritzen
de Amstel Gold Race fietsen in zijn vrije tijd.
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Thai Nguyen tot diaken gewijd
In september 2011 stond hij in Venray op de
stoep als stagiair van de deken Smeets en
priesterstudent van het bisdom Roermond: Thai
Nguyen. Afkomstig uit Vietnam en naar
Nederland gekomen om hier gehoor te geven
aan Gods roepende stem. In zijn vaderland bleek
dat door een gebrek aan vrijheden die wij in het
westen zo vanzelfsprekend vinden niet mogelijk.
Onmiddellijk werd die uit Vietnam afkomstige
priesterstudent door de Venrayse
parochiegemeenschappen gekend. Venray
leerde een jongeman kennen die duidelijk door
God gegrepen is. Met overtuiging en overgave
zagen we dat hij zich in Venray zich inzette voor
de kerk. In de liturgie zag Venray een
priesterstudent op het priesterkoor verschijnen
die met grote eerbied en veel devotie deelnam
aan de vieringen van de Eucharistie.
Taal en cultuur waren natuurlijk heel anders,
maar vormden noch voor Thai noch voor de
Venrayse parochiegemeenschappen een
belemmering om nader persoonlijk kennis te
maken. Op zijn manier wist Thai velen te boeien
en met velen kreeg Thai goed contact. Op een
geheel eigen wijze veroverde hij een plekje in het
hart van de mensen van de parochies, die op hun
beurt een duidelijke plaats kregen in het hart van
Thai.
Vanuit Venray is er hard gebeden dat Thai de
weg naar het priesterschap goed mag afleggen
en uiteindelijk tot priester gewijd zal mogen
worden. Die weg bleek in de voorbije jaren niet
altijd gemakkelijk, maar het einde is in zicht.
Gebeden lijken te worden verhoord. Thai is
namelijk op zondag 22 mei tot transeunt-diaken
gewijd.
Dat gebeurde in de kapel van Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk (bisdom Breda),
waar Thai in de voorbije jaren studeerde. Venray
was er goed vertegenwoordigd: vele Venrayse
parochievrijwilligers zaten in de overvolle kapel
en zagen daar een stralende Thai. Nadat de
bisschop van Breda Thai de handen opgelegd had
en de pasgewijdene de diakenstola en dalmatiek
mocht gaan dragen, stond op het priesterkoor
iemand die duidelijk vervuld was van intense
vreugde, iemand die juist een hele grote stap
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gemaakt had op zijn weg naar zijn uiteindelijke
bestemming: het priesterschap.
Die vreugde straalde Thai twee weken later ook
uit toen hij in Venray, zogezegd zijn Nederlandse
thuisparochie, voor de eerste keer als diaken
aanwezig was bij alle weekendvieringen.
Begeesterd verzorgde hij de preek, waarin hij
vertelde over de macht van het Woord van God.
Thai getuigde ervan wat dat Woord voor hem
persoonlijk tot stand had gebracht en hoe het
hem telkens weer deed opstaan als de lange weg
naar het priesterschap uitzichtloos scheen.
Uitzichtloos blijkt deze weg gelukkig niet. Deo
volente zal Thai in november tot priester gewijd
worden in de kathedraal van Breda. In november
zullen we als parochie uitgebreid stilstaan bij zijn
priesterwijding en zoals het er nu naar uitziet zal
hij ook in Venray als neomist een eerste Heilige
Mis opdragen. U hoort hier bij de mededelingen
tijdens de weekendvieringen meer over.

Als parochie leven we met Thai mee, dragen wij
hem in gebed en wensen wij hem alle goeds bij
zijn dienstwerk als diaken in de parochies rond
Roosendaal waar hij een benoeming heeft
ontvangen.

Aankoop woning Parkeind
Er sprake van een steeds grotere samenwerking
tussen de parochies van de Grote Kerk en de Paterskerk.
Deze uit zich op allerhande wijzen. Onder andere
in het feit dat in de besturen dezelfde personen
zitting hebben.
De samenwerking heeft thans, door noodzaak
geboden, opnieuw een nadere invulling gekregen.
Zo is er door de Grote Kerk alsook de Paterskerk
gezamenlijk een woning aangekocht in het zogenaamde "Residence Parkeind".

loopt enigszins terug. Hoewel de kerkbijdrages
tot nu toe redelijk stabiel zijn, merken we dat het
erg moeilijk is jonge mensen te enthousiasmeren
om ook een steentje bij te dragen.

Om het huishoudboekje van de parochies sluitend
te houden, is besloten om een van de stadswoningen in Residence
Parkeind aan het kopen. Enerzijds vanwege het
rendement dat verhuur op zal brengen, anderzijds ook om dat het
gezien de toekomst het een goede zaak lijkt om
De parochies zijn namelijk voor hun inkomsten een woning in de directe nabijheid van een kerk
mede afhankelijk van de rendementen op spaar- te hebben.
tegoeden die als reserve worden aangehouden.
Deze rendementen zijn gezien de lagere rentein- Om vragen en oneigenljike speculaties te voorkokomsten sterk teruggelopen. Ook het aantal
men achtten de besturen het goed u hierover te
kerkbezoekers en aangevraagde misintenties
informeren.

Oproep
Vrijwilligers , die het leuk vinden om één keer in de week, op
vrijdagmorgen, de bloemen in de Paterskerk te verzorgen kunnen reageren
per telefoon bij Trees Douwes 0478-58 44 94 of bij Marjanne
Claessens 06-198 99 793
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Samen Kerk-avonden 2016-2017
Voor het derde seizoen bieden we belangstellenden een serie geloofsavonden
aan. Doel van deze avonden is: leren over ons geloof, onze gedachten hierover
delen en elkaar gezellig ontmoeten.
U bent van harte welkom vanaf 19.15u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. De
avonden beginnen om 19.30u. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig gepraat
worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Per avond wordt een bijdrage van 2 euro
gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen (0478-707440 of 06-46656753).

Inhoud programma Samen-Kerk Avonden - najaar 2016
►Dinsdag 20 september – Reisverslag Wereld Jongerendagen
De jongeren uit ons dekenaat Venray komen vertellen over hun reis naar de Wereld Jongerendagen
(WJD) in Krakau (PL). Een avond met enthousiaste verhalen en mooie beelden.
►Dinsdag 18 oktober - Gastspreker rector Lambert Hendriks van seminarie Rolduc
Met veel enthousiasme en onder grote belangstelling was rector Lambert Hendriks bij ons te gast
vorig seizoen. Ook deze avond spreekt hij weer tot ons. Bij het opstellen van het programma was de
inhoud nog niet bekend. Houd de mededelingen goed in de gaten begin oktober.
►Dinsdag 15 november – Kerk in Nood.
Voor de tweede keer brengt Kerk in Nood een bezoek aan onze Samen Kerk-avonden. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor de onderdrukte medemens. Deze avond wordt er aandacht geschonken aan de vluchtelingensituatie in Libanon. Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot het
kopen van boeken en is er een vrijwillige collecte waarmee u hun goede werk steunt.
►Dinsdag 18 december – Komen wij er nog uit? Denken tussen absolute zekerheid en volledig
relativisme.
Pastoor Rohling, docent aan het seminarie Rolduc neemt ons mee in de moraaltheologie. In de huidige moraal wordt de absolute waarheid ontkent. Hierdoor neigen velen naar een moreel relativisme. Niets moet en alles kan? Ieder mag weten wat hij zelf doet? Hoe gaan wij hiermee om en welk
alternatief kunnen wij formuleren?
Data programma Samen-Kerk Avonden - voorjaar 2017
Het programma voor het voorjaar zal in de volgende editie van Samen Kerk te lezen zijn. De data
zijn wel al bekend: 17 januari , 14 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni slotavond.
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Het Schravenpad in
Lottum; een nieuwe
en unieke
wandelroute als
eerbetoon aan vermoorde bisschop

Langs de Quirinuskapel leidt het pad naar de
Familiekapel in buurtschap Houthuizen en daarna gedeeltelijk over het Pieterpad naar het uit
de 16e eeuw stammende Huys Kaldenbroek
waar Mgr. Frans Schraven in 1873 geboren is.
De monumentale kasteelboerderij Kaldenbroek
wordt in 1394 als het Huys tot Caldenbroick al
in officiële stukken genoemd. Hier wordt de
herinnering aan de Lottumse bisschop op een
bijzondere wijze levend gehouden en is het er
goed toeven tijdens een wandelpauze.

Altijd al een keer willen wandelen door het
'roosachtig' mooie natuurschoon van NoordLimburg? Trek dan de wandelschoenen maar
aan voor de nieuwe en bijzondere wandelroute De terugweg brengt de wandelaar via het unieHet Schravenpad, door en rond Rozendorp Lot- ke natuurgebied Kaldenbroek naar de oevers
tum.
van de Maas met een panoramisch uitzicht over
vier dorpen aan de rivier: Lottum, Lomm, GrubVanaf eind juni 2016 legt Het Schravenpad de benvorst en Velden.
loper uit voor natuurliefhebbers en wandelaars.
Deze nieuwe wandelroute van 10 kilometer is
Na een tussenstop bij de St. Annakapel en het
een eerbetoon aan de Lottumse missionaris
huis van familie Schraven aan de Veerweg, is er
Frans Schraven die in 1937 op zijn missiepost in een prachtig uitzicht op kasteel De Borggraaf.
China een gruwelijke marteldood is gestorven. Het wandelpad eindigt bij De Rozenhof Lottum.
Het bijzondere van het Schravenpad is de combinatie van natuurschoon met cultuur-historisch
en religieus erfgoed van Lottum. Ook biedt het
Schravenpad de mogelijkheid om in te haken op
het Knooppuntenroute-netwerk van NoordLimburg.

Officiële opening

Het Schravenpad, dat op zondag 26 juni 2016
officieel is geopend en wordt ingezegend door
Mgr. Savio Hon Sen, Chinese aartsbisschop in
Rome, is een initiatief van de Stichting De Rozenhof Lottum,
Het nieuwe wandelpad begint bij De Rozenhof met medewerking van Landschap Horst aan de
Lottum, waar in de Toprozentuin/
Maas,de Mgr.Schraven Stichting, de Dorpsraad
Kenniscentrum niet alleen excellente rozen te
Lottum en Stichting Limburgs Landschap.
bewonderen zijn, maar waar ook alle informatie In De Rozenhof Lottum is gratis een brochure
over de Koningin der bloemen te vinden is.
verkrijgbaar met alle informatie over Mgr.
Het Noord-Limburgse plaatsje met zo'n 2000
Schraven en het Schravenpad.
inwoners is hét Rozendorp van Nederland. Liefst De Rozenhof Lottum is van 1 mei tot 1 novem70% van de Nederlandse rozenproductie komt ber elke dag geopend van 10.00 - 17.00 uur.
uit dit pittoreske dorp. Alles in Lottum ademt
rozen; de speciale fietsroutes, de rozentuinen
voor meer informatie zie:
en uiteraard het befaamde Rozenfestival dat dit http://www.derozenhoflottum.nl en http://
jaar van 12 t/m 15 augustus het dorp weer ver- www.mgrschraven.nl
andert in een zee van rozen.
Wandelroute
Het Schravenpad voert de wandelaar via de Lottumse parochiekerk naar de Mgr.Schravenlaan
in hartje dorp en daarna langs rozenvelden in
het mooie buitengebied van Rozendorp Lottum.
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Postsynodale exhortatie over gezin
gepubliceerd
Het Vaticaan heeft vrijdag 8 april het nieuwe
pauselijke document Amoris Laetitia (de vreugde
van de liefde) over het gezin gepresenteerd. Deze zogeheten postsynodale exhortatie bevat de
officiële conclusies van paus Franciscus naar aanleiding van de twee bisschoppensynodes over het
gezin die in 2014 en 2015 zijn gehouden.

"Paus Franciscus heeft met deze publicatie Kerk
en Wereld voor een verrassing gesteld”, aldus
kardinaal Eijk. “Ook verrassend is het karakter
van het document. Ik zou de postsynodale exhortatie willen kwalificeren als een kerkelijk document met een opvallend existentieel karakter”.
“Uiteraard verkondigt Paus Franciscus op de eerste plaats de leer van de Rooms-Katholieke Kerk
Een apostolische exhortatie (Exhortatio Apostoli- inzake huwelijk en gezin. Daarnaast schenkt hij
ca) is een brief van de paus gericht aan de Kerk. volop aandacht aan de moeilijkheden die mensen
Deze vorm wordt veel gebruikt bijvoorbeeld voor ondervinden om die leer te begrijpen, toe te pasde teksten die verschijnen op gezag van de paus sen en eraan vast te houden."
als vrucht van een bisschoppensynode. In dat geval worden ze postsynodale apostolische exhorta- Echtpaar uit Maastricht
ties genoemd. Deze documenten zijn leerstellig Verder was bij de persconferentie aanwezig het
en niet wetgevend van aard. Tussen de verschil- echtpaar Massimo en Patrizia Paloni uit Maaslende soorten pauselijke documenten bestaat er tricht, dat speciaal door de Paus was uitgenodigd
een zekere hiërarchie van belang. In die zin heb- voor de synode van 2015.
ben encyclieken (Litterae encyclicae) een nog
Zij woonden deze bij met hun jongste (twaalfde)
grotere autoriteit ten opzichte van exhortaties.
kind en vertelden over hun aanwezigheid en presentatie tijdens deze synode. "De Synode is voor
ons een moment geweest om God eer te brengen
voor alles wat Hij heeft gedaan in ons leven. Wij
hebben de schoonheid van het christelijk gezin
kunnen herontdekken … Wij zijn aanwezig geweest om onze ervaring te delen en om te luisteren naar de Paus, de Synodevaders, de bisschoppen en de deskundigen over dit zeer belangrijke
thema," aldus Massimo Paloni.
De exhortatie “De vreugde van de liefde” wordt
momenteel in het Nederlands vertaald en is binnenkort verkrijgbaar.
In 325 paragrafen, verspreid over negen hoofd- Een samenvatting in het Nederlands vindt u via
stukken, beschrijft de paus de complexiteit van
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php
de materie. De paus citeert daarbij tal van andere
kerkelijke documenten, maar grijpt ook terug op Bron: Bisdom Roermond nieuwsbrief 486
buitenkerkelijke teksten en zelfs films. Wat bovenal opvalt in de hele tekst is de pastorale toon
van paus Franciscus.
Ook in Nederland werd een persconferentie gegeven bij gelegenheid van het verschijnen van de
exhortatie. Kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en namens de
Bisschoppenconferentie deelnemer aan de synodes van 2014 en 2015, presenteerde “Amoris Laetitia” tijdens een bijeenkomst in Utrecht.
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Nieuw gebrandschilderd raam voor de St.
Petrus’ Bandenkerk met als thema: Sint
Elisabeth van Thüringen
Na maanden van voorbereiding heeft een
werkgroep* kunnen besluiten dat het plaatsen
van een nieuw gebrandschilderd raam in de Sint
Petrus’ Banden Kerk een reële mogelijkheid is en
de opdracht tot plaatsing gegeven kan worden.
Waarom Elisabeth?
Reeds in 1510 was een Armen Gilde actief in
Venray. Dit blijkt uit de inwijding van het St. Anna
altaar in de Kerk, waaraan toegevoegd werd de
2de patroon van de Kerk: St. Elisabeth van
Thüringen. Zij was en is patrones van de armenen ziekenverzorging en daarom ook vaak de
naamgeefster van ziekenhuizen en instellingen
voor gezondheidszorg. Directe aanleiding om te
onderzoeken of een nieuw raam in de kerk
mogelijk was, was de aanwezigheid van een
gebrandschilderd paneel uit de 16e/ 17e eeuw
met de voorstelling van deze heilige. Het paneel,
groot ca. 50 x 70 cm2, werd geschonken mits het
een onderdeel van een nieuw raam in de kerk zou
kunnen vormen.
Voor het onderzoek naar de mogelijkheden werd
contact gezocht met Mevr. Susanne Ludwig die
ook het raam “De Wederopbouw” in de kerk
ontworpen heeft. Tevens werden de technische,
artistieke en financiële mogelijkheden verkend.
Deze fase is nu afgerond en het ontwerp is
goedgekeurd. We zijn nu in het stadium dat de
opdracht tot vervaardiging van het nieuwe raam
kan worden verstrekt. Hiermee wordt er weer een
stukje van de oorlogsschade, waardoor alle
gebrandschilderde ramen verloren gingen,
hersteld. Het
Elisabethraam
zal boven het
altaar van
schutterij
‘Zandakker Sint
Jan’ worden
aangebracht.

worden in het raam afgebeeld: de verzorging van
zieken en de zorg voor armen, wezen en
hulpbehoevenden. Deze elementen worden
aangevuld met bekende hedendaagse logo’s,
zoals caritas, de voedselbank, kruisverenigingen,
een esculaap en het hospice.

Financiën:
Het maken en plaatsen van een gebrandschilderd
raam is een kostbare aangelegenheid. De
glazenier voor het creatieve ontwerp, het
glasatelier voor de technische uitvoering van het
ontwerp, het beschermglas aan de buitenzijde en
de steigerhuur zijn de voornaamste kostenposten.
Het leven en de Dank zij een geweldige financiële ondersteuning
werken van
van de WCM-stichting, die ook het oude paneel
Elisabeth
van St Elisabeth beschikbaar stelde en de
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toezegging van enkele particulieren is er
voldoende zekerheid voor de werkgroep om het
project van start te laten gaan.

0421.1661.77 onder vermelding van
‘Elisabethraam’.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Giften.
Maar, om volledig uit de kosten te komen, nodigt
de werkgroep u uit om een steentje bij te dragen
aan dit prachtige kunstwerk. Ieder bedrag is
welkom.
De Stichting tot Behoud en Restauratie
Beeldenschat St. Petrus’ Bandenkerk Venray
heeft een ANBI erkenning ( nr. RSIN 816047364),
waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Giften
kunnen worden overmaakt naar het banknummer
van genoemde stichting: NL40 ABNA

* de werkgroep is een onderdeel van de Stichting

Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus
‘Bandenkerk Venray en bestaat uit: Jan van
Casteren, voorzitter, Leonie Cals: secretaresse,
Ad Swinkels: penningmeester, André van Goch,
Thieu Coenen en Charles de Vilder. Het
kerkbestuur is vertegenwoordigd door Ans
Bistervels en Frank Schaeffers.

Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2016 voor
tienergroep Rock Solid

De Stichting
De stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs
kent jaarlijks prijzen toe aan instellingen en
organisaties die zich inzetten voor:
de bevordering van de Rooms Katholieke
godsdienst en de cultuur in Limburg;
de restauratie van kerken en conservatie van kerk
-en kunstschatten;
ondersteuning en begeleiding van jeugd-en
jongerenwerk.
De stichting dankt haar naam aan Wilhelmina
Sangers, voormalig directeur van de
huishoudschool in Venray.
Door werken en erven heeft ze een aanzienlijk
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kapitaal verzameld. Op 20
november 1989, anderhalve
maand voor haar overlijden, is ze
naar de notaris gegaan om bij
legaat de naar haar genoemde
stichting op te richten. Het
eerste bestuur van deze stichting
bestond uit de deken van Venray,
destijds deken Buschman, de
burgemeester van Venray, de
heer Defesche, en de
burgemeester van Beegden, de
heer Simons: mensen dus
afkomstig uit de geboorteplaats
van Wilhelmina en uit de
gemeente waarin ze werkzaam
was en overleden is.
Ook nu nog bestaat het bestuur uit mensen,
afkomstig uit beide gemeenten.
Één van de zes prijzen die in 2016 werden
toegekend was voor de Venrayse tienergroep
Rock Solid. Initiator en stuwende kracht binnen
deze groep is Arthur Gerritzen.
Verenigingen of groepen die denken voor een
jaarlijkse prijs in aanmerking te komen, moeten
zichzelf nomineren. Arthur nomineerde zijn
tienergroep en veel gegevens uit onderstaand
verhaal zijn afkomstig uit deze nominatie.

Rock Solid
In 2005 begon Arthur als leerkracht van groep 8
op basisschool de Landweert. In groep 8 vindt de
voorbereiding op het Vormsel plaats. In die
voorbereiding ligt het ontstaan van Rock Solid.
Arthur constateerde dat er in 2005 in Venray
geen ontmoetingsplek was voor katholieke
tieners. Hij was en is van mening dat tieners niet
alleen volwassenen maar ook leeftijdgenoten als
rolmodel nodig hebben. Dus startte hij in januari
2005 in het benedenzaaltje van de Grote Kerk
met een tienergroep.
De start was zo sober dat zich voor die eerste
bijeenkomst slechts 2 tieners aanmeldden. Dus
werd deze bijeenkomst afgelast. In het eerste
jaar van het bestaan van de groep waren er
slechts 5 leden. In de 5 jaren daarna groeide de
groep tot een aantal van zo’n kleine 20 leden.
Maar niet enkel de tieners namen toe; ook de
leiding werd steeds uitgebreider. Momenteel
bestaat het team uit Yvonne Claessens, Jessica
Engels en Wouter Houwen. Samen met Arthur
zorgen zij trouw voor inspirerend tienerwerk.
Door de groei werd echter het benedenzaaltje
ook te klein en dankzij de medewerking van de
Zangers van St. Frans verhuisde de groep naar de
repetitieruimte van het koor: de Galmhut, in de
voormalige Dr. Poelsschool.
Met uitzondering van de zomermaanden is er nu
al ruim 10 jaar iedere maand een bijeenkomst,
waarin de tieners samen bidden, catechese
krijgen en een aantal spelletjes doen.
De inhoud van deze bijeenkomsten wordt voor
een deel ontleend aan het vormingsprogramma
Rock Solid, dat speciaal voor tieners is
geschreven.
Iedere avond staat er een thema centraal, bijv.
Pasen, eerlijkheid, gebed en trouw.
Bezinning in een abdij in Normandië
Voor de oudere tieners is er een jongerengroep,
genaamd Identity. Toen de leden van deze groep
in 2006 naar de Wereldjongerendagen in Keulen
gingen en met mooie verhalen thuiskwamen, was
de reactie van de leden van Rock Solid: “En wij
dan?”.
Een studiegenoot van deken Smeets is
ingetreden in de Benedictijner Abdij Saint-

Benedictijn en het deelnemen aan de vieringen
in de koorbanken.
Accent naar diaconie
Bezinning en gebed ontbreken niet. Sinds 2014 is
er een ander accent gelegd.
De leiding van de groep vond dat de aandacht
niet alleen op de eigen persoon maar ook op de
naasten gericht moet zijn. In de zomer van 2014
is een “nacht zonder dak” georganiseerd.
Bij die gelegenheid hebben de tieners een
bedrag van ruim € 1.000,- bijeen gebracht voor
de christelijke organisatie “TeAr” (tegen
armoede). Dat hebben ze gedaan door voor
sponsoring een nacht in de open lucht door te
brengen in zelf gemaakte “huisjes” van karton en
zeil.
De toekomst
Er is de ambitie om nog vel jaren door te gaan.
De leiding biedt continuïteit aan de tieners die
inmiddels jongeren zijn geworden. En wel door
de oprichting van een nieuwe jongerengroep
“Connect”. Sinds een jaar komen de oud-tieners
maandelijks bijeen om elkaar te ontmoeten en te
groeien in geloof. Ze zijn inmiddels oud genoeg
om samen naar de Wereldjongerendagen te
gaan. In 2016 in Krakau.
Er wordt een herhaling gepland van de “nacht
zonder dak”, waarbij de opbrengst deze keer ten
goede komt aan de vluchtelingen die door
“TeAr” ondersteund worden.
De stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs
waardeerde het mooie werk van Artur Gerritzen
met een cultuurprijs van € 2.500,Ger Claessens, secretaris – penningmeester
bestuur stichting Wilhelmina Sangers
Cultuurprijs.

Wandrille in Normandië en via die link reizen de
tieners sinds 2007 zeer regelmatig voor een lang
weekend af naar Noord-Frankrijk. De
kennismaking met het kloosterleven in deze
mooie abdij is voor de tieners een verrijking
evenals de gesprekken met de Limburgse
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In memoriam Wiel Kremer
Vaals, 31 juli 1925

De dokter maakte het
konijntje weer beter en
Op 22 april ll. overleed Wiel Kremer in de mooie toen het meisje vroeg
leeftijd van 90 jaar.
hoe duur dat dan wel
Dokter Kremer was in deze regio een bekende
was zei de dokter:
verschijning omdat hij er zo’n 40 jaar als dieren- “Kleine meisjes hoeven
arts werkzaam is geweest en in die functie veel
bij mij nooit iets te betaboerderijen bezocht. Maar niet alleen daarom.
len” om daaraan toe te
Hij stond midden in het openbare leven en was
voegen dat hij al heel
bijzonder actief als voorzitter of lid van verschil- veel konijntjes had gezien maar nog nooit een zo
lende besturen. Op de eerste plaats toch wel het lief als dat van Fleur.
kerkbestuur van zijn Grote Kerk. Hij was kerkmeester van 1969 tot 1997. Dat is 28 jaar en dus Thuis, op “de Esch”, bewaarde hij mooi geordenruim 2 keer zo lang als de (eigenlijk) toegestane 3 de mappen met teksten, krantenknipsels, brieven
perioden van 4 jaar. Dat gegeven past ook wel bij en foto’s uit zijn langdurige staat van dienst in de
Wiel Kremer: hij pakte de zaken graag groots
kerk.
aan.
Daar kon hij uren met schitterende ogen over
Hij “diende onder” vijf opeenvolgende dekens, te vertellen.
weten de hoogeerwaarde heren Loonen, TheuHij was een markante persoonlijkheid met een
nissen, Buschman, Coenen en Smeets. Op de pas- uitgesproken mening die hij met verve uitsprak.
torie aan de Eindstraat was hij kind aan huis.
Voor zijn inzet voor de kerk en het dorp werd hij
Bij zijn aantreden in 1969 vroeg deken Loonen de zowel door de paus als door de koningin geridnieuwe kerkmeester zich met name in te zetten derd.
“als animator en stimulator” van de toen recent
Bovendien werd hij bij zijn afscheid van het kerkgestarte actie gezinsbijdragen, later Kerkbalans. bestuur door de bisschop benoemd tot
Dat heeft de heer Kremer gedaan en wel ruim 42 “Erekerkmeester voor het leven”.
jaren.
Onderscheidingen die hij ten volle verdiend
Hij kende heel veel parochianen persoonlijk en
heeft.
wist tamelijk precies wat iemand wel of niet kon Bij zijn uitvaart zei deken Smeets, dat het Wiel
bijdragen. Hij sprak ze daarop regelmatig perKremer moeite kostte om het stokje over te drasoonlijk aan. De meer draagkrachtigen deelde hij gen toen zijn lichaam en zijn geest de beste
soms mee dat hun draagkracht groter was dan
krachten hadden gegeven.
hun bijdrage. Hij had ook alle begrip voor men- Zijn taken los te laten, zijn huis los te laten en uitsen die eigenlijk niets konden missen en dat ver- eindelijk ook zijn leven los te laten, zijn wel betelde hij hen ook. Even duidelijk.
stede, rijke leven. Waarin hij zijn talenten niet
Hij voegde daar regelmatig aan toe dat ze zich
heeft begraven maar ze ontplooid en vermeerniet moesten schamen om hulp te zoeken, óók bij derd heeft. Zoals de eerste dienaar uit de parabel
hem.
van de talenten.
Hij was trots op “de miljoenen” die hij voor de
Daarom mogen we erop vertrouwen dat de Heer
kerk bijeenbracht. Daarnaast zette hij zich onder ook tegen Wiel zal zeggen:
meer in voor de restauratie van de toren, voor de ”Uitstekend, goede en trouwe dienaar. Ga binoverplaatsing van het huidige altaar van Breda
nen in de vreugde van de Heer”.
naar Venray en voor de verwerving van de bisschopsstaf van Mgr. Verriet.
Moge hij rusten in vrede, verenigd met zijn dierbaren, die hem voorgingen.
Een vriend van hem vertelde bij de uitvaart dat hij
heel lang geleden op een zaterdagmiddag met
Ger Claessens.
zijn dochter Fleur en haar zieke konijn naar de
praktijk van de “dierendokter” ging.
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Venray, 22 april 2016

In memoriam Wim Dielissen
Deurne, 22 januari 1931
Venray, 8 april 2016

centen van de kerk.
Daarom werkte hij
vaak zelf mee, om
“Hij heeft zich heldhaftig gedragen, op een en- het aantal uren zo
kele kleine inzinking na”, zegt Jopie Dielissen,
laag mogelijk te
terugblikkend op de afgelopen drie jaren. Al
houden. Fons ging
meteen in het begin werd geconstateerd dat zijn dan ’s morgens bij
ziekte ongeneselijk was. In eerste instantie dach- Wim de sleutel van
ten de artsen dat hem nog 6 tot 12 weken gede kerk halen en, als
gund zouden zijn. Het zijn drie lange jaren gehet even kon, ging Wim dan meer om hem verworden.
volgens de hele morgen met raad en daad bij te
“Het is goed zo, voor Wim en voor ons gezin”,
staan.
zegt ze. Vooral het besef dat alle pijn, medicijnen Fons Coppus herinnert zich met name de vervanen medische handelingen uiteindelijk toch niet
ging van de lampen boven in de kerk. Voor die
zouden helpen maakte het wel extra verdrietig. klus gingen ze met drie man de gewelven op. Eén
Dat “heldhaftige” geldt, denk ik, ook voor Jopie, man moest de lamp optakelen, één moest die
die hem in al die jaren verzorgd en begeleid
zware lamp vasthouden en een derde moest er
heeft, hem op moeilijke momenten heeft onder- een nieuwe verlichting in draaien. Dat was een
steund.
hachelijk karwei omdat boven de gewelven op
Blijven heel mooie en heel veel herinneringen
sommige plaatsen een vlonder ontbrak en de drie
aan een rijk leven, in dienst van zijn gezin en zijn mannen zich op hun zitvlak over de ribben moeskerk.
ten voortbewegen.
Nadat Wim een studie van vier jaren aan de Hogere Landbouw in Roermond had afgerond ging
hij in militaire dienst. Daarna volgde een avondstudie Cultuurtechniek van nóg eens zeven jaren
naast zijn fulltimebaan bij het Waterschap Noord
Limburg. Hij was daar eerst technisch ambtenaar
en vervolgens vele jaren hoofd van de technische
dienst. Een goede baan. Een drukke baan.
Daarnaast heeft hij zich met al zijn inzicht, kennis
en energie tot voor een aantal jaren terug ingezet voor zijn Paterskerk. In de jaren zestig was hij
gedurende 8 jaar lid van het kerkbestuur.
In de kerk was hij eigenlijk ook “hoofd van de
technische dienst”: de gebouwen en de inventaris
waren zijn verantwoordelijkheid: de kerk, de pastorie, de geluidsinstallatie, de verwarming en de
verlichting. Als er reparaties nodig waren probeerde hij die in eerste instantie zelf uit te voeren. Als dat niet lukt belde hij vaak zijn achterbuurman, Fons Coppus, die in Venray een dependance leidde van een groot installatiebureau uit
Venlo.
De eerste eis was uiteraard dat de betreffende
reparatie vakkundig werd uitgevoerd maar meteen daarop volgde de eis dat het niet te veel
mocht kosten. Wim was erg zuinig, ook op de

Wim begeleidde, alleen of samen met anderen,
een aantal grotere projecten: de bouw van de
pastorie begin jaren 60, de renovatie van de sacristie en het priesterkoor met een nieuw altaar
en uiteindelijk ook de onttrekking van de Vredeskerk aan de eredienst.
Bij het vertrek van de Franciscanen in 1994 bouwde Hij, samen met o.a. Harrie Hendriks, een nieuwe organisatiestructuur op, inclusief een parochieraad.
De contacten met bewoners en gebruikers van de
pastorie in die periode hoorden tot zijn taak.
Al deze taken verrichtte hij rustig, vastberaden,
onopvallend en zonder enig uiterlijk vertoon.
Hij was een vriendelijk en beminnelijk mens, aan
wie de Paterskerk veel dank verschuldigd is.
Bij zijn uitvaart wilde hij een eenvoudige Requiemmis, de gezangen in het Latijn en de lezingen
en gebeden in het Nederlands.
Alleen zijn zoon Paul mocht een kort In Memoriam uitspreken. Niet overdreven niet ophemelend. En verder wilde hij “geen geloop bij het altaar”.
Alleen de priester en Onze Lieve Heer horen daar
thuis.
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In zijn rouwcirculaire wordt hij in slechts twee
woorden uitstekend getypeerd:
“Eenvoudig en Zorgzaam”.

En op het bidprentje de volgende tekst:

Donkere wolken zullen langzaam verdwijnen
zodat de zon weer kan gaan schijnen
en het leven van alle dag
ook weer vreugde brengen mag.
Moge hij rusten in vrede.
Ger Claessens.

Bisdombedevaart naar Rome tijdens Heilig
Jaar
Historische plaatsen
Wie wil kan onder leiding van onze deskundige
gidsen de omgeving van Trastevere, Piazza
Navona en het klassieke Rome verkennen. Ook
bezoeken we de catacomben, waar de eerste
christenen begraven werden. Uiteraard is er in
het programma ook volop vrije tijd om te
winkelen, een terrasje te pikken of een museum
te bezoeken.
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een
bijzonder Heilig Jaar.
In het kader daarvan biedt het bisdom Roermond
een diocesane bedevaart naar Rome aan. Deze
vindt plaats van 12 tot en met 17 november 2016
Mgr. Wiertz en Mgr. De Jong heten u welkom en
zullen u op deze reis begeleiden.
Tijdens deze 6-daagse reis wordt een
basisprogramma aangeboden. Voor groepen is er
daarnaast volop gelegenheid om in overleg een
eigen invulling aan het programma te geven.
Belangrijkste kerken
Het centrale programma bestaat uit bezoeken
aan de vier grote basilieken: Sint-Pieter, Santa
Maria Maggiore, Sint-Jan van Lateranen en
Paulus buiten de Muren. In sommige van deze
kerken zullen we ook samen eucharistie vieren.
Op het programma staat ook een bezoek aan de
Friezenkerk: de Nederlandse kerk die pal aan het
Sint-Pietersplein ligt. Op datzelfde plein sluiten
we ons woensdag aan bij de algemene audiëntie
van paus Franciscus.

16 |

Groepen
Parochies, zangkoren of andere verenigingen die
als groep aan de bedevaart willen deelnemen zijn
van harte welkom. In overleg met het Huis voor
de Pelgrim kan een eigen programma voor deze
reis worden samengesteld.
Verblijf
In Rome overnacht u in een uitstekend
kloosterhotel op circa 15 minuten loopafstand
van het Vaticaan. Het verblijf is op basis van
halfpension. Voor de lunch kunt u gebruik maken
van de vele restaurantjes in de stad.
Prijs
Per persoon op basis van een
tweepersoonskamer: 839 euro.
Toeslag eenpersoonskamer: 210 euro
De reissom is inclusief
 Retourvlucht Rome
 Transfer luchthaven Rome-hotel v.v.
 Vijf overnachtingen in een uitstekend

kloosterhotel op basis van halfpension (ontbijt en
diner)
 Excursies zoals vermeld in het programma
 Openbaar vervoerkaart in Rome
 Begeleiding door deskundige reisleiding
 Gebruik audiosysteem
 Uitgebreide reisbescheiden
Reisverzekering (voor deelnemers die in
Nederland wonen)
Indien gewenst
De mogelijkheid bestaat om vanaf een of meer

centrale opstapplaatsen in Limburg gezamenlijk
per bus naar de luchthaven te reizen. Hiervoor
brengen we een kleine toeslag op de reissom in
rekening.
Annuleringsverzekering
In de reissom is géén annuleringsverzekering
opgenomen. Wij raden u aan zelf een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Meer informatie: http://huisvoordepelgrim.nl/
onze-reizen/rome

Aanmelden: voor de edevaart
\
info@huisvoordepelgrim.nl
043 - 321 57 15
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Franciscusgroep Venray zoekt vrijwilligers
Aanbod van cursussen voor het werken in
moeilijke situaties

Asielzoekers
De werkgroep Asielzoekers tenslotte wil zich
wijden aan asielzoekers in het
In de gemeente Venray hebben enkele mensen
asielzoekerscentrum in Blitterswijck, maar ook
enige tijd geleden een Franciscusgroep in
aan statushouders, die in huizen in de gemeente
voorbereiding opgericht. Naar het voorbeeld van Venray wonen. Leden van de werkgroep willen
paus Franciscus willen leden van een
een maatje zijn voor deze mensen en hen wegwijs
Franciscusgroep zich in zetten voor de armen en maken of op weg helpen in de Nederlandse
hulpzoekenden in onze samenleving.
maatschappij.
Binnenkort wordt officieel een stichting
opgericht, die gekoppeld wordt aan de parochies
van Venray Centrum. Het voornemen is om als
eerste aanzet drie werkgroepen te vormen: Hulp,
Herberg en Asielzoekers. Deze groepen worden
voorlopig begeleid door aalmoezenier Hub
Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving. De
vrijwilligers krijgen een korte cursus aangeboden
om dit werk goed te kunnen doen en om te gaan
met problemen waarmee ze mogelijk te maken
krijgen.
Hulp
De werkgroep Hulp wil zich inzetten voor
mensen in acute nood. Het kan gaan om mensen
die uit huis zijn gezet, psychische problemen
hebben gekregen, radeloos zijn door
omstandigheden, financieel of geestelijk in de
knoop zitten. De vrijwilligers van deze groep
hoeven geen psychische problemen op te lossen,
maar moeten met de betrokkene zoeken naar de
instelling of instantie die de hulp kan bieden.
Daarnaast werken ze aan het regelen van
praktische zaken, om de hulpvrager van dienst te
zijn.
Herberg
De werkgroep Herberg wil bij de hoogtijdagen
Kerstmis en Pasen maaltijden verzorgen voor de
allerarmsten of vereenzaamden. Het gaat niet
alleen om ‘mensen die onder de brug slapen’,
maar ook om alleenstaanden die geen familie
hebben en dus met deze feestdagen alleen thuis
zitten. Al twee keer is er een kerstmaal
geserveerd aan rond de dertig personen.
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De Franciscusgroep zoekt vrijwilligers, om bij dit
werk te helpen. Maar ook mensen die bereid zijn
kennis en inzicht te verwerven door middel van
cursussen. Vrijwilligers die zich hiervoor willen
inzetten, hebben enige scholing nodig voor taken
als begeleiding van vluchtelingen of het
handelen in noodsituaties. Die scholing wordt
verzorgd door de Dienst Kerk en Samenleving
van het bisdom Roermond, in de persoon van
aalmoezenier Hub Vossen.
Zij die belangstelling hebben, krijgen in
september allereerst een introductiebijeenkomst,
waarop wordt uitgelegd wat hen te wachten staat
en wat de cursus inhoudt. De cursus bestaat uit
zes modules, die in drie dagdelen worden
afgewerkt. Hierin wordt onder meer ingegaan op
zaken als wat is de islam, interculturele
communicatie, passief of juist agressief gedrag,
vooroordelen en levensvragen. Later kunnen zij
ook aan een terugkoppelbijeenkomst
deelnemen. Desgewenst is er in
probleemsituaties ook extra hulp achter de hand,
waarop de vrijwilligers kunnen terugvallen.
Belangstellenden kunnen voor aanmelding of het
inwinnen van informatie contact opnemen met
Wil van Ham, telefoon 0478-532613 of
email w.vanham@telfort.nl
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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.

Derde zondag van Pasen
10 april 2016
Johannes 21,1-19

Met het zicht op de verrezen Heer worden wij
mensen van Pasen.

Maar dat zicht hadden de apostelen nog niet
toen ze op een morgen, enkele weken na Jezus’
dood en verrijzenis, op de oever van het meer van
Tiberias rondliepen.
Jezus was hen na Zijn verrijzenis al enkele keren
verschenen. Als hij daarna weg was, sloeg de twijfel weer toe: hoe nu verder, zonder Hem.
Ze kenden hun opdracht, hun doel, nog niet. Dus
zei Petrus “Ik ga vissen”. Ik weet het verder ook
niet meer dus ga ik doen wat we deden vóór Jezus ons riep. En de anderen gingen met hem mee.
Ze werden weer vissers van vissen omdat ze nog
niet wisten dat ze inmiddels vissers van mensen
waren.
Het werkte niet: ze vingen helemaal niets. Ze
voeren weer terug naar de oever. Daar stond een
man, die ze niet herkenden. Toen Hij hoorde dat
ze niets gevangen hadden, zei Hij tegen hen:
“Werpt het net uit, maar nu rechts van de boot,
over de andere boeg, daar zult ge iets vangen.”
Ofschoon ze Hem niet herkenden deden ze wat
Hij zei. Zo groot was Zijn gezag.
Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer
bij machte het net op te halen vanwege de grote
hoeveelheid vissen. Daarop zei Johannes tegen
Petrus: “Het is de Heer!”
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was
trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg
slechts een onderkleed - en sprong in het meer.
Dat is vreemd. Hij had zijn bovenkleed immers
juist uitgedaan om te voorkomen dat het nat en
vuil zou worden.
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“Het bovenkleed aantrekken”
betekent echter ook: “Je klaar
maken om te gaan. Je weet wat
je te doen staat, dus je begint,
nu!”
Zodra hij Jezus herkende wist
Petrus weer wat zijn opdracht
was: Zijn woord te verkondigen
en Zijn weg te gaan.
Dat is ook onze opdracht, ook al
raakt dat besef in de drukte van de dingen en de
waan van de dag soms uit het zicht.
Daarom is het goed dat we daar, bijvoorbeeld op
deze zondag, aan herinnerd worden, dat we met
het zicht op de verrezen Heer weer mensen van
Pasen worden.

Hoogfeest van Pinksteren
15 mei 2016
Handelingen der Apostelen 2,1-11
Johannes 20:22
In Handelingen 2,1-11 wordt de Heilige Geest
omschreven als “een gedruis alsof er een hevige
wind opstak”. Die Geest kwam over hen toen ze
de deuren van hun verblijf hadden afgesloten
omdat ze bang waren voor de buitenwereld. Jezus kwam, ondanks die gesloten deuren in hun
midden staan, Hij blies op hen en zei: “Jullie ontvangen de heilige Geest.
De Geest is als adem, als de wind. Je kunt de wind
niet zien.
Je kunt wél de werking van de wind zien in de
bladeren die door de lucht dwarrelen.
Je kunt de Geest niet zien, wél de werking van de
Geest.
De Geest die Zijn kerk al ruim 2000 jaar in stand
houdt ondanks alle menselijk tekort. Toen Napoleon het plan opvatte om die kerk in 10 jaar met
wortel en tak uit te roeien zei een Franse kardinaal tegen hem ”Majesteit wat ons in 1800 jaar
niet is gelukt zal u zeker niet in 10 jaar lukken”.
Je ziet de Geest telkens weer in al Zijn negen gaven die in het dagelijks leven van mensen zichtbaar worden: Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld,
Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtaardigheid en Zelfbeheersing.
Je ziet die Geest als mensen de deuren van hun

leven openen en als ze open staan voor anderen,
open staan voor de goedheid in zichzelf en anderen.
Wie in zichzelf besloten blijft verdort, droogt uit,
vereenzaamt.

Twaalfde zondag door het jaar
19 juni 2016
Lucas 9,18-24
Jezus stelt zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen
de mensen, dat Ik ben. “
Zij antwoorden: “Johannes de Doper, Elia of één
van de oude profeten.”
Meteen daarna vraagt Hij: “Maar gij, wie zegt gij
dat Ik ben?".
Petrus antwoordt: “De Gezalfde van God."
Je zou kunnen denken, dat Jezus wil weten hoe
populair hij is, hoeveel likers en volgers Hij heeft.
In het evangelie van Lucas hebben de leerlingen
vóór deze passage inmiddels al meegemaakt dat
Hij lammen laat lopen, zieken geneest en doden
doet opstaan. Ze zijn dus onder de indruk.
Maar daar gaat het kennelijk niet alleen om want
meteen na Petrus’ antwoord “verbood Hij hun
nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen”.
Want waar het wél om gaat moet nog komen: Hij
moet veel lijden, zal bespot worden en ter dood
gebracht en op de derde dag zal Hij verrijzen.
Dáár gaat het om.
Niet om een onafgebroken gloriegang vanaf Zijn
geboorte tot aan Zijn verrijzenis.
Het gaat om het kruis en het lijden onderweg, om
er zonder ophouden te zijn voor anderen.
“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en door elke dag
opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn
leven wil redden zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het
redden”.

Sommige mensen verwarren de vrijheid van meningsuiting met een vrijbrief om te schelden.
Een kerkganger

Fijne vakantie!
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Op woensdag 3 februari is
Speelgoedbank Venray geopend
Ieder kind heeft het recht om met speelgoed te
spelen. Wat is er leuker dan een spelletje doen, je
fantasie te gebruiken bij het bouwen of je te verliezen in een boek? Dit is niet alleen leuk maar
ook heel erg goed voor de ontwikkeling van het
kind.

Speelgoedbank Venray wil hier iets aan doen en
verzamelt overtollig en goed speelgoed. Dit
speelgoed wordt beschikbaar gesteld aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die vanwege
hun economische situatie op dit moment niet in
staat zijn om goed speelgoed te kopen. De gezinnen worden via verschillende organisaties
Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend dat een doorverwezen naar de speelgoedbank. Ook de
kind speelgoed heeft. Helaas zijn er ook gezinnen Franciscusgroep zal gezinnen die gebruik kunnen
waar het geld ontbreekt om speelgoed te kopen. maken van de speelgoedbank doorverwijzen.
Er zijn ook gezinnen die speelgoed hebben dat
niet meer gebruikt wordt maar nog heel geschikt Speelgoedbank Venray is gevestigd in:
is voor een tweede leven.
De Clockert, Bergweg 4 Venray.

Voor informatie: Joke Halmans tel: 06-53730515
website www.speelgoedbankvenray.nl

Kerkinterieurs in Nederland
Een samenwerkingsproject van Museum
Catharijneconvent, de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en 100 kerken, is
verantwoordelijk voor de uitgave van een boek
met daarin de 100 mooiste kerkinterieurs van
Nederland.
Onze Sint Petrus’ Banden kerk is een van deze
100 geselecteerde kerken; iets om trots op te
zijn.
Het boek ligt nu op de drukpers, zodat het op
tijd voor de presentatie op 20 juni gereed is.
Het boek ’ Kerkinterieurs in Nederland’ mag met
recht een nieuw standaardwerk genoemd
worden.
Topfotograaf Arjan Bronkhorst heeft alle kerken
nieuw in beeld gebracht.
Ruim 50 experts hebben de kerken beschreven.
De tekst van onze kerk werd verzorgd door
Harrie Tummers, (oud-) bestuurslid van de
Stichting Behoud en Restauratie van de St. Petrus’
Bandenkerk.
Achterin het boek is praktische informatie over
de 100 kerken te vinden.
Het boek kost € 49.95 en wordt uitgegeven bij
uitgeverij W BOOKS in Zwolle.
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Wilt u de parochie steunen? Doe dat dan fiscaal vriendelijk met een periodieke gift. Dit levert u
fiscaal voordeel op.
Voorbeeld:

U doet 5 jaar lang een gift van 200 euro per jaar.
Dit leidt bij een modaal inkomen tot een belastingteruggaaf van in totaal 420 euro!
Daarvoor moet wel schriftelijk vastgelegd worden dat u ten minste vijf jaren deze gift zult doen.
Anders rekent de belastingdienst met drempel- en maximumbedragen.
Sommige parochianen kiezen er zelfs voor om in verband met het fiscale voordeel hun jaarlijkse
bijdrage te verhogen. Ook u zou dat in overweging kunnen nemen.
Het kerkbestuur is u in elk geval dankbaar voor elke bijdrage!
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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:

9.00 uur
19.15 uur
9.30 uur

PATERSKERK

Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:

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

Adres
Parochie OLV van Zeven Smarten
Leunseweg 5, 5802 CE Venray
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl

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

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.

Parochiekroniek
GROTE KERK

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.

Huwelijken en Jubilea

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

Overledenen

Jac Jacobs,83 jaar -- Gert Tielen, 90 jaar -- Wil van Winden-van den Broek, 90 jaar -Mia Cup, 81 jaar -- Ans Teeuwen-Derksen, 91 jaar -- Truus Hellegers-Hendriks, 81
jaar -- Wiel Kremer, 90 jaar -- Joost van de Vorle, 85 jaar -- Henk Willems, 78 jaar -Jeu van Kessel, 88 jaar

Martijn Michiels en Whitney van Kol

Dopelingen

Florus Rosseli, Cilke Goorts, Mason Ghielen, Lars van Dijck, Liv van den Heuvel, Wies
Hout, Fiene Barents, Indy Barents, Keano Michiels, Girano Klokgieter

PATERSKERK
Overledenen

Wim Dielissen, 85 jaar -- Tiny Kol-Adema, 82 jaar -- Anny v d Bekerom-Lenssen, 82
jaar -- Mien van Stokkem-Boereboom, 96 jaar

Huwelijken
Geen

Dopelingen

Elise Claessens -- Ellen Danee -- Kymora Toppin -- Sunjay Bui -- Milan Arts -- Danny
Frijlink -- Elise Manders

