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Voorwoord
Wees niet bang. Dit zijn de eerste woorden die
de Engel spreekt tot de herders in het evangelie
van Lucas dat tijdens de Nachtmis wordt
voorgelezen. “Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad
van David voor jullie een redder geboren”. Na de
aanslagen in Parijs, eerder dit jaar en op 13
november is er bij veel Europeanen de angst dat
er nieuwe aanslagen zullen komen. In de manier
waarop kort na de aanslagen gereageerd is
geworden op alles wat maar enigszins verdacht
was is dit duidelijk tot uitdrukking gekomen.
Afgelopen zondag maakte een vliegtuig van Air
France een noodlanding op het vliegveld
Mombasa in Kenia nadat iets verdachts was
gevonden op een toilet. Luchtvaartautoriteiten
spraken al van een “bom “ aan boord. Tegen de
passagiers werd gezegd dat er een technisch
mankement was en dat om die reden een
noodlanding moest worden gemaakt. Het
personeel aan boord reageerde voortreffelijk.
Iedereen werd gerust gesteld. Er brak geen
paniek uit. Stel je voor dat er gezegd was: er
moet een noodlanding gemaakt worden omdat
er mogelijk een bom in het vliegtuig zit. Dan zou
er paniek zijn uitgebroken. “Stel je voor “ is als
vertaling van een songtitel dit jaar op nummer 1
van de top 2000 gekomen. “Imagine“ van John
Lennon. Stel je voor dat hij nog geleefd zou
hebben dan zou hij dit jaar 75 jaar zijn geworden.
En waarschijnlijk zou hij nog vele songs hebben
geschreven. En nog optredens verzorgd hebben.
Hij werd 35 jaar geleden in New York dood
geschoten. In het lied “Imagine” maakt hij zich
een voorstelling van een ideale broederschap
tussen mensen. Hij begint het lied met : “Imagine
there’s no heaven”. Veronderstel dat er geen
hemel is. Imagine, no hell below is. Veronderstel
dat er geen hel beneden ons is. Imagine, now
religion. Veronderstel dat er geen religie is. Ik
hoop dat over de inhoud van dit lied dit jaar met
kerstmis gediscussieerd zal worden. Om met het
eerste te beginnen. Stel je voor dat er geen
hemel is. Honderddertig jonge mensen werden
uit het leven gerukt door een groep barbaren
terwijl ze in Parijs naar een popconcert aan het
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luisteren waren.
Niemand die op ze
wacht in de hemel? En
geen hel om hun
moordenaars te
verzwelgen? Dat kan
ik mij nou moeilijk
voorstellen. Hoezeer
ik ook droom met
John Lennon en vele
anderen met hem
over een wereld
waarin iedereen leeft
in vrede met elkaar.
De werkelijkheid is
helaas anders. En
daarom is het zo belangrijk om Jezus als redder
naar voren te halen in de kerstpreek. Op een
muur waren eens de woorden te lezen: Jezus
redt. Een paar opgeschoten jongeren zagen die
woorden staan en vulden ze aan met twee
nieuwe woorden. Jezus redt het niet. En dan
moet ik denken aan die woorden die de Duitse
bondskanselier Angela Merkel heeft
uitgesproken toen die vluchtelingenstroom op
gang kwam naar Europa. “Wir schaffen es “.
Tegenstanders zeiden als reactie daarop al heel
gauw: “Wir schaffen es nicht”. Weet u hoe de
volledige zin op die muur in die imaginaire stad
luidde uiteindelijk? : “Jezus redt het niet
alleen”. Hij heeft ons nodig om van deze wereld
een betere wereld te maken. En dat lukt al
aardig. Oké, het nieuws werd afgelopen jaar
gedomineerd door twee centrale thema’s : de
aanslagen en de vluchtelingcrisis. Mensen zijn
bang geworden. Ze vrezen dat er nog meer
dreigementen zullen volgen. Ze vrezen dat er
nog meer sociale onzekerheid zal ontstaan. Toch
is angst een slechte raadgever. Hoe vaak zegt
Jezus als volwassen persoon niet tot de mensen: “
Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet”. De
moderne mens lijdt vaak het meest aan het lijden
dat hij vreest maar dat in werkelijkheid niet zal
plaatsvinden of in veel mindere mate dan
waarvoor hij bang is. Gevoelens zijn geen feiten.
Laten we niet vergeten dat er ook heel veel goed
nieuws te melden is. We voelen ons minder vaak
onveilig in Nederland. De trend dat minder
mensen slachtoffer zijn geworden van geweld,
inbraken en andere criminaliteit zet zich door.
We zijn behoorlijk tevreden met ons leven, We
waarderen het met een 7,8. Minder huwelijken

werden er gesloten maar er waren wel meer
gouden huwelijken. Niet alleen meer goud in
Nederland maar zelfs meer diamant. Het aantal
vrijwilligers dat zich inzet voor de opvang van
vluchtelingen is ontzettend hoog. Nederlanders
doen goed mee aan goede doelen, met name in
de tijd rondom kerst. En hopelijk zien we de kerk
ook als een goed doel en kunnen we dat merken
aan de collecteopbrengst. Niet alleen in de top
2000 scoorden songs met een boodschap hoog
zoals de nu al Nederlandstalige evergreen:” Mag
ik bij jou “van Claudia de Breij. Als de oorlog
komt en als ik dan moet vluchten, mag ik dan bij

jou .We verlangen allen naar dat bakkie troost.
Een van de belangrijkste functies van religie is
het bieden van troost. Maar even belangrijk is de
functie van uitdagen. We bakken in de kerk geen
zoete broodjes. Jezus navolgen betekent tegen
de stroom in durven te gaan. Prikkelen.
Uitdagen. Zijn leer omzetten in daden. Maar ook
eer brengen aan God in de kerk. Stel je voor dat
dat eens zou gebeuren. Zelfs al was het maar
voor de helft. Imagine. Amen.
Pastoor Huub van Horne

Foto-impressie eerste Heilige Mis in Grote
Kerk Thai Nguyen
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Paterskerk en Petrus Bandenkerk wonen
priesterwijding Thai bij
Onder grote belangstelling heeft bisschop Liesen
Thai Quoc Nguyen tot priester van het bisdom
Breda gewijd. De wijding vond plaats op 6
november in de Heilige Antoniuskathedraal in
Breda. Onder de aanwezige priesters bevond zich
deken Smeets van Venray en Mgr. de Jong,
hulpbisschop van Roermond. Onder het
aanwezige volk bevond zich een delegatie uit de
Paterskerk en de Petrus Bandenkerk. Zij waren
gezamenlijk met de bus of auto naar Breda
gekomen om dit feestelijke moment samen met
Thai te vieren. Thai, die een jaar stage gelopen
heeft in ons dekenaat, mocht na een periode van
acht jaar de wijding ontvangen.
In zijn preek vertelde bisschop Liesen hoe hij Thai
acht jaar geleden naar Nederland zag komen,
omdat hij in zijn communistisch vaderland geen
priester kon worden. “De liefde van God en de
standvastigheid van Christus, dat is wat jou Thai,
heeft geraakt en jou moed heeft gegeven om op
Gods roepstem te antwoorden.” En het verlangen
om zich geheel aan God te wijden werd in deze
dienst bekrachtigd met het ontvangen van de
priesterwijding.
De viering was een mooi geheel, waarbij in deze
mooie kerk een kleine wereldkerk verzameld was:
mensen van Nederlandse, Vietnamese en ook
andere afkomsten. Zij waren getuige van een
welverzorgde harmonische viering, die zich uitte
in zang en gebed in het Nederlands, Engels,
Vietnamees als ook Latijn.

De collectes bij de eerste assistentie van diaken Cor Sonnemans op zondag
31 oktober ll. in de Grote Kerk en de Paterskerk hebben €765,28 opgebracht.
Overeenkomstig de wens van de diaken is dit mooie bedrag overgemaakt
aan de Voedselbank Limburg-Noord.
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Hoe is het nu eigenlijk met …
en Duits. Pastoor Crasborn had deze zender leren
kennen in zijn tijd in Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel (2006-2012); veel gezinnen moeten het
daar juist van satelliet-tv hebben en op die manier had hij deze zender toen ontdekt. Persoonlijk
was ik blij hiervan te hebben gehoord, want
sindsdien is de website www.ewtn.de een waardevolle aanvulling geworden op de media die ik
tot mij neem. Zoals Radio Maria een katholiek
geluid is, is EWTN voor mij een katholiek beeld
geworden. Weliswaar in het Duits, maar daar komen we hier in de grensstreek mee weg.
Nadat de televisie was uitgezet richtte het gesprek zich op het mooie werk dat pastoor CrasIn ons dekenaat hebben vele verschillende kape- born in Swalmen sinds april 2012 verzet. Zo verlaans, priesters en andere clerici gewerkt. Daar- telde hij met enthousiasme over de catechiste,
van zijn er ondertussen met emeritaat of verdie op 72-jarige leeftijd catechese geeft aan de
trokken naar een ander dekenaat. Het leek ons
scholen. Aan de hand van zelf gemaakte Powerals redactie van Samen Kerk een mooi idee een
Pointpresentaties bereidt zij de aanstaande comserie portretten te maken van deze ‘oud-Venray municanten en vormelingen voor op hun sacranaren’. In deze editie doe ik verslag van het bementen. Een ander pareltje voor de parochie is
zoek aan pastoor Irec Crasborn in Swalmen, die
het kerkkoor. Wat je koestert moet je warm houbinnen ons dekenaat van 2002 tot 2012 als kape- den en pastoor doet dat zelfs letterlijk. Tijdens
laan en pastoor werkzaam was.
ons gesprek klonk er namelijk opeens een timer
uit de keuken: de cake voor het koor was warm.
Het was dinsdag 1 november toen ik in de auto
Iedere dinsdagavond als het koor repeteert gaat
stapte en mijn navigatiesysteem instelde naar
pastoor met iets hartigs, deze keer een verse caSwalmerbrugstraat 2 in Swalmen. Het was feite- ke, naar het repetitielokaal en uit onder andere
lijk de tweede keer dat ik koers zette richting de op die manier de waardering voor zijn koor. Daar
pastorie van pastoor Irec Crasborn. De vorige
aangekomen werd mij gevraagd of ik een belangkeer, in september, kwam ik ondanks het afgestellend nieuw koorlid was, maar met gepaste
sproken tijdstip ongelegen. Ik wist dat het niet
trots vertelde pastoor Crasborn dat hij geïntergoed ging met de gezondheid van zijn moeder,
viewd werd voor het Samen Kerkblad uit Venray.
maar in dat weekend in september dat ik voor de
deur stond ging haar gezondheid zienderogen
achteruit. Helaas is ze kort daarna ook overleden.
Nu kwam het gelegen en zo werd ik hartelijk ontvangen aan de deur door een inmiddels wel wat
grijzer geworden pastoor Crasborn. Nadat de
ontvangst namen we samen plaats in de woonkamer. De televisie stond nog aan en wat ik op de
televisie zag kende ik niet: een katholiek tvzender. De tv-zender EWTN-katholisches TV, is
deel van een internationaal medianetwerk, dat
wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen bereikt. Ze zenden uit in het Engels, Frans, Spaans
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Het is overigens wel leuk om te zien dat alle tot
nu toe bezochte priesters (pastoor Muller, pastoor van Dijck en nu pastoor Crasborn) allemaal
het blad direct of indirect ontvangen. En sommigen weten en/of hopen dan ook dat ze een keer
aan de beurt komen in deze serie ‘Hoe is het nu
met…’. Ik hoop alleen dat we zorg zorgvuldig te
werk gaan dat we niemand vergeten.

In de woonkamer op de pastorie was inderdaad
stilte waar te nemen. De pastorie, enerzijds grenzend aan de Swalm, de kleine stroom die door
Swalmen stroomt en anderzijds op steenworp ligt
van de Rijksweg, is een oase van rust en stilte geworden, van waaruit pastoor Crasborn zijn waardevolle taak als priester vorm heeft gegeven.
Het is tegen tienen als we afscheid van elkaar nemen en ik huiswaarts keer naar Venray, ons mooie
dorp in de Peel.

Van de pareltjes uit het parochiewerk verschoof
de aandacht naar de vrije tijd. Net als pastoor van
Arthur Gerritzen
Dijck fiets pastoor Crasborn graag. Alleen dan
niet op de racefiets, maar op de elektrische toerfiets. Hij geniet enorm van de mooie natuurgebieden om Swalmen, zoals bijvoorbeeld de Mijnweg. Maar ook de cultuur zoekt hij in zijn vrije
tijd graag op, zo vertelde hij. Pastoor Crasborn
maakt graag gebruik van zijn museumjaarkaart.
Toen ik hem vroeg een top 3 samen te stellen,
zag deze er als volgt uit: het nieuwe Van Goghmuseum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis.
Wat me ook opviel toen we in de woonkamer zaten, waren de grote luidsprekers die in de woonkamer stonden. Toen ik hem vroeg of hij veel muziek luisterde gaf pastoor Crasborn aan dat hij
eigenlijk nauwelijks muziek luisterde. Hij kan genieten van de stilte ’s avonds. Overdag luistert hij
graag naar de mensen en dan ook wat ze tussen
de regels door zeggen. Als hij dan ’s avonds weer
op zichzelf is, kan hij de stilte erg waarderen.
Want, zo vertelde hij, zei moeder Theresa al het
volgende:

De vrucht van stilte is het gebed,
de vrucht van het gebed is geloof,
de vrucht van het geloof is liefde,
de vrucht van liefde is dienstbaarheid,
de vrucht van dienstbaarheid is vrede
Moeder Theresa
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Hoe gaat het na anderhalf jaar met
pastoor Miedema?
Al weer ruim anderhalf jaar heeft pastoor Theo
Miedema de parochies Leunen, Veulen en Heide
onder zijn herderlijke hoede. Hij voelt zich thuis
in Leunen. Hij is opgegroeid in een vergelijkbaar
landelijke omgeving in Schalkhaar bij Deventer.
Eerder hadden zijn ouders hadden in Raalte een
mengvoederfabriek. Zijn vader werd echter ziek,
daarom verkochten ze het bedrijf en verhuisden
naar Schalkhaar.
Zijn beide ouders hebben de pastoor een mooie
zorgeloze jeugd gegeven en een traditioneel katholieke opvoeding. Voor beide geschenken is hij
hen dankbaar.
Na het voorgezet onderwijs ging hij naar de Hogere Landbouwschool in Deventer, waar hij werd
opgeleid tot ontwikkelingswerker. Bij die studie
hoorde een stage van een half jaar in Thailand.
Na afronding van die Hbo-opleiding ging hij negen maanden in militaire dienst in de op één na
laatste lichting voor de afschaffing van de dienstplicht. Tijden veranderen. Midden jaren negentig
stuurden veel ontwikkelingslanden liever hun eigen ingenieurs naar Wageningen, dan buitenlandse ingenieurs te ontvangen die na 3-4 jaar
weer weggaan. De ontwikkelingswerkers oude
stijl (maar net afgestudeerd) moesten het in een
andere richting zoeken.
Op uitzendbasis werkte Theo anderhalf jaar bij
een landbouwvoorlichtingsbedrijf. Zijn ervaring
met deze sector en zijn opleiding in Deventer
vormen soms een makkelijke ingang in gesprekken met landbouwers in de drie dorpen waar hij
nu werkzaam is.
Tijdens dat eerste anderhalf jaar in de landbouwsector ontdekte Theo dat zijn belangstelling elders lag. In 1998 trad hij in in een klooster. Dit
klooster stelde hem in staat om in Rome te gaan
studeren. Hij volgde daar snelcursussen Grieks en
Latijn en haalde een baccalaureaat in de filosofie.
Gaandeweg merkte hij dat de pastorale zorg hem
meer trok dan het kloosterleven. Dus vervolgde
hij zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc
en werd in 2008 door Mgr. Wiertz tot priester
gewijd.

Studio Schulte Schultz

Hij was vervolgens kapelaan in Tegelen en Blerick. In maart 2015 werd hij benoemd tot pastoor
van de drie Venrayse kerkdorpen. Daarnaast ondersteunt hij de deken in de Paterskerk.
Pastoor Miedema draagt in elk van de drie kerkdorpen een keer per week de Mis op: in Veulen
en Heide op zaterdag en in Leunen op zondag.
Regelmatig draagt hij op zondag om 11:00 uur
ook in de Paterskerk of in Smakt de Mis op.
Hij geeft catechese op de basisscholen de Meent
en de Bongerd. Tijdens zijn studie zag hij op tegen het geven van deze lessen, want hoe moet je
een moeilijke boodschap voor kinderen vertalen?
Hij heeft in dit opzicht heel veel geleerd van Marion Kokkelkoren.
Marion Kockelkoren is parochiecatechiste in
Landgraaf. “In de lessen spreken wij over God,
vertel ik het evangelie, bidden we samen, want
dat is heel belangrijk, we zingen, dansen en knutselen over Onze Lieve Heer. En zo komen de
zaadjes van het geloof in de harten.” Ze ontmoet
veel kinderen langdurig, want de catechese
wordt gegeven van groep vier tot en met groep
acht. “Ik heb ervaren dat ik een zaaier mag zijn,
maar dat er ook in mij gezaaid is door God die
daar mijn vader en moeder voor heeft gebruikt,
mijn opa en oma en de mensen die ik in mijn leven tegenkwam. Het geloof maakt me ongelooflijk optimistisch, omdat ik zie dat Onze Lieve
Heer niet wacht, maar in zijn kerk de kinderen
tegemoet gaat.
Ze leerde toen de priesterstudent Miedema dat
het niet om een moeilijke boodschap gaat maar
om een blijde boodschap. Ze leerde hoe die
boodschap stap voor stap te vereenvoudigen
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naar de kinderen toe, totdat alleen de eenvoudi- koopt hij zelf ook een paar klompen voor het
ge en wezenlijke kern overblijft. En dat geeft hem spitten in de groentetuin.
veel voldoening.
De pastoor beoordeelt de ontwikkelingen in onze
Als hij in Leunen of in de Paterskerk door de week samenleving kritisch en afwachtend.
de Mis opdraagt zijn er minimaal 3 tot 15 kerkVolgens hem verliezen veel mensen hun eigengangers.
heid, hun kern.
Voor de pastoor is er geen minimum aantal als
Ze zoeken hun heil in ééndags-evenementen,
voorwaarde voor de Eucharistieviering. Onze Lie- kortstondige hypes met de eigen persoon altijd in
ve Heer nodigt alle mensen ter tafel en iedereen de hoofdrol. Ze knippen en plakken van ervarinis welkom, ook al zijn het er maar 2.
gen van anderen. Ze vinden alles betrekkelijk en
De opvatting van Mgr. Wiertz dat de kerken in de vervangbaar. Daar spreekt vaak een grote eendorpen open moeten blijven en dat we als kerk- zaamheid of doelloosheid uit. Het is nooit goed
gemeenschap daar zeker niet zelf de godslamp
omdat het altijd beter moet of omdat anderen
mogen uitblazen, is de visie van de herder, die
het beter lijken te hebben.
een teken van hoop moet zijn. Hoe die visie op
Hij vertrouwt erop dat het christendom wordt
termijn gerealiseerd kan worden is niet helemaal herontdekt. En mogelijk vindt de moderne mens
duidelijk.
meer perspectief en visie in een tijd waar eenzaamheid groeit en er veel politieke onzekerheid
In het verre verleden voorzagen priesters in hun is. Er blijft altijd hoop. En licht aan het einde van
levensonderhoud door kippen te houden of
iedere tunnel.
groenten te verbouwen.
Vooruitlopend op de mogelijkheid dat iets dergelijke in het verschiet ligt, heeft de pastoor op
16 oktober ll. de nieuwe klompen gezegend van
de spelers van voetbalclub Leunen 7. Wellicht

Christenen in het
Midden Oosten
In de pastorie aan de Leunseweg startte op 15
november ll. de derde serie samen-kerk-avonden.
Het betreft een serie geloofsavonden, die niet
alleen beogen te informeren, maar tevens een
aanzet vormen om ons geloof te delen, door een
vrije uitwisseling van ervaringen en gedachten.
Op deze avond schetste Dennis Peters van Kerk in
Nood een bijzonder triest beeld van de situatie
van de christenen in het Midden Oosten.
Kerk in Nood ondersteunt christenen over de
hele wereld waar ze vervolgd of onderdrukt
worden of waar ze in pastorale nood zijn. Dit doet
Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. De
organisatie is in 1947 opgericht door de
Nederlandse 'spekpater' Werenfried van Straaten
en geeft jaarlijks steun aan 6.000 projecten
wereldwijd
Het is een internationale katholieke
hulporganisatie met kantoren in 23 landen.
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Activiteiten:

Vorming van seminaristen

Drukken en verspreiden van bijbels en
andere religieuze literatuur

Steun aan priesters en geestelijken in
moeilijke omstandigheden

Hulp aan vluchtelingen, drugsverslaafden
en andere noodlijdenden

Bouw en herbouw van kerken en kapellen

Productie en uitzending van radio- en
televisieprogramma's.
In 1947 zetten Pater van Straaten zich in voor de
miljoenen ontheemden in het verwoeste
Duitsland. Gezien het enorme leed dat Europa
toen in naam van dit land recent was aangedaan
zou je van die hulp niet veel verwachten.

De indrukwekkende preken en de oproepen tot
verzoening van de “Spekpater” raakten de harten
van duizenden en de hulpgoederen stroomden
binnen. Na 1956 verlegde de organisatie het
accent naar hulp aan christenen in de landen
“achter het ijzeren gordijn” onder de naam
“Oostpriesterhulp”.
De laatste jaren richt Kerk in Nood zijn aandacht
met name ook op het Midden-Oosten waar
katholieken worden vervolgd en gedood door
Islamitische fundamentalisten. Kerk in Nood
verleent hulp aan de miljoenen vluchtelingen in
Syrië, Irak en andere landen in de regio.
Anno 2016 worden 100 miljoen mensen vervolgd
vanwege hun geloof. Driekwart van hen zijn
christenen.
De burgeroorlog die tot op de dag van vandaag
Syrië in zijn greep houdt, komt voort uit een
vreedzame burgeropstand tegen het regime van
Assad in 2011. Sindsdien zijn al meer dan 250.000
doden gevallen. In de burgeroorlog strijden het
regime en meerdere oppositiegroeperingen,
waaronder Islamitische Staat (IS), om de macht.
Paus Benedictus noemde als de drie grootste
gevaren voor het christendom secularisme,
relativisme en het religieus fundamentalisme. Hij
en zijn voorganger Johannes Paulus II hebben de
westerse mogendheden bij herhaling en met
klem verzocht zich niet te mengen in de strijd
tussen soennieten, sjiieten en andere religieuze
stromingen in Irak en Syrië.
Dat verzoek is genegeerd en na bedenkelijke
pogingen om in te grijpen hebben de
Amerikanen het strijdtoneel in Irak inmiddels al
weer enkele jaren geleden verlaten.
Bedenkelijke pogingen omdat de wens om toch
in te grijpen waarschijnlijk meer voortkomt uit
bezorgdheid om de olie dan uit bekommernis
met de bevolking.
Begin 2014 begon de opmars van de
terreurbeweging de Islamitische Staat (IS,
voorheen ISIS). In hoog tempo namen zij
verschillende Iraakse steden in. De IS-strijders

dwingen de lokale bevolking zich te bekeren tot
hun radicale versie van de Islam. Het extreme
geweld van de IS heeft inmiddels ruim 2 miljoen
mensen hun huis doen ontvluchten.
Libanon, een land met vier miljoen inwoners,
biedt onderdak aan anderhalf miljoen
vluchtelingen uit Syrië en Irak. De enorme
toestroom legt een grote druk op bestaande
voorzieningen in het land.
Gevolgen:

Prijsstijgingen vanwege de
voedselschaarste

Werkeloosheid door beschikbaarheid van
goedkope arbeidskrachten

Islamisering

Politieke onrust

Emigratie, met name van christenen
Er zijn grote vluchtelingenkampen, maar ook veel
vluchtelingen verblijven leven
in geïmproviseerde,
erbarmelijke omstandigheden. Ze mogen niet
werken, kinderen kunnen niet naar school en de
toegang tot voedsel, schoon water en medische
hulp is zeer beperkt.
Slechts 2,5 % van de vluchtelingen uit deze regio
gaat naar West Europa.
Kerk in Nood doet ter plaatse al het mogelijke
om de nood enigszins te lenigen.
Uw bijdragen daarbij zijn van harte welkom.
Voor € 25,- betaalt u een voedselpakket en voor
€ 50,- betaalt u mee aan therapie voor
getraumatiseerde slachtoffers.
Giro NL77ABNA0377332860 of
NL39INGB0001599333.
Elders in dit blad vindt u een icoon van Maria,
moeder van de kerk, met een gebed voor het
afbreken van de muur. Dit icoon is geschilderd op
de muur tussen Bethlehem en Jeruzalem.

https://kerkinnood.nl
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DE ZEVEN SACRAMENTEN: De eucharistie
DE EUCHARISTIE
In vorige parochieblad zijn we
begonnen aan een serie over de
zeven sacramenten. We zijn niet
met het Doopsel gestart maar
met de Eucharistie omdat dat
sacrament iedere dag overal ter
wereld gevierd wordt. De kerk
zegt dat de Mis de oorsprong en
het hoogtepunt van heel het
christelijke leven is.
Het artikel sloot af met een
opsomming van alle bouwstenen
van de Mis:









Het Doopsel
De Eucharistie
Het Vormsel
Het Huwelijk
De Ziekenzalving
De Biecht
De Priesterwijding

1.
a.
b.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Openingsriten
Begin van de Mis
De schuldbelijdenis
Dienst van het woord
De schriftlezingen
De homilie: preek
De geloofsbelijdenis
Het gebed van de
gelovigen: voorbede
Dienst van het altaar
De gaven
Het eucharistisch gebed
Het onze Vader
De Vredeswens
Het eucharistisch gastmaal

4.
Slotritus
In dit parochieblad gaan we in op
de eerste drie bouwstenen.
1.
DE OPENINGSRITEN
1a.
Begin van de Mis
Veel mensen dopen bij
binnenkomst in de kerk hun hand
in het wijwaterbakje en maken
dan het kruisteken. Het wijwater
verwijst naar ons Doopsel. We
maken het teken in de Naam van
de Drie-ene God in Wiens naam
we gedoopt zijn. Mensen knielen
vaak even voordat ze in hun bank
gaan zitten. Dat is uit respect
voor het Lichaam van Jezus dat
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sinds de vorige Mis in het
tabernakel aanwezig is. Uit
eerbied voor dat Lichaam brandt
in de kerk altijd de Godslamp.
Als de priester samen met de
misdienaars en eventueel de
lector binnen komt luidt er een
gong ten teken dat de dienst nu
begint. Voor die gong verkeert
iedereen nog in eigen gedachten
en gebeden. Dan begint de
gezamenlijke maaltijd des Heren:
alle individuele stemmen voegen
zich samen tot één stem van de
gemeenschap die zich tot God
richt.
Iedere Mis begint en eindigt met
het gezamenlijk maken van het
kruisteken, waarin de priester
voorgaat. God heeft zich laten
kennen in de Namen van de
Vader, de Zoon en de Heilige
Geest: Één enige God, in de
gemeenschap van drie gelijke en
verschillende Personen:
verscheidenheid in eenheid en
eenheid in verscheidenheid. De
Vader en de Zoon, verschillende
personen, hebben de zelfde
Geest.
De kern van ons geloof is niet het
zoeken naar of het verkondigen
van wonderen.
De kern van ons geloof is het
kruis van Christus. Op dat kruis
geeft Jezus zich over aan de
Vader en schenkt Hij ons Zijn
Geest. Namens die God begroet
de priester de gelovigen dan,
meestal met de tekst “De Heer zij
met u”, waarop de kerkgangers
antwoorden met “En met uw
geest”. Het woord “geest”
verwijst hier naar de geest van
het priesterschap: de priester
vertegenwoordigt in deze viering
Christus, namens Hem is hij de
gastheer.

1b.
De schuldbelijdenis
Iedere Eucharistie herinnert ons
aan de dood en de verrijzenis
van Jezus. We worden
uitgenodigd deel te nemen aan
de maaltijd die die dood en
verrijzenis herdenkt.
We realiseren ons dat we Zijn
voorbeeld van liefde tot in de
dood toe maar zeer beperkt
hebben nagevolgd. Die schuld,
die nalatigheid bekennen we
hier. We komen samen met
anderen die eenzelfde geloof
hebben en we verklaren samen
én persoonlijk dat we tekort
schoten.

genomen uit het Oude
Testament. Alleen in de Paastijd
(de tijd tussen Pasen en
Pinksteren) is de eerste lezing
uit het Nieuwe Testament,
namelijk uit de handelingen van
de apostelen. Daarin wordt
beschreven hoe het de eerste
leerlingen verging in de tijd na
de verrijzenis. Op zondagen kan
er ook nog een tweede lezing
zijn, meestal uit de brieven van
de apostelen of uit het boek
Openbaring.
Zoals de gebeurtenissen
woorden uit het Oude
Testament vooraf gingen aan de
blijde boodschap van Christus,
2.
DE DIENST VAN HET
zo klinken ook in de liturgie de
WOORD
woorden van het Oude
2a.
De schriftlezingen
Testament vóór het evangelie.
De belangrijkste delen van de
Het Oude Testament gaat over
heilige Mis zijn de dienst van het de geschiedenis van God en
woord en de dienst van het
Joodse volk.
altaar.
In het Nieuwe Testament
Beide vormen een wezenlijk
spreekt Christus ons
onderdeel van een viering
rechtstreeks aan. We gaan
waarin we zijn geroepen een
daarom staan tijdens het
dubbel brood te ontvangen: het evangelie en we bewieroken het
brood van het woord en het
evangelieboek. Vaak staan er
brood van de , eredienst.
misdienaars met kaarsen aan
De eerste lezing wordt meestal weerszijden van de ambo:

tekenen van respect en eerbied.
De lezingen in de Mis worden
gelezen volgens een vaststaand
rooster. Hiermee wordt
voorkomen dat de voorkeur van
een individu bepaalt welke
delen uit de Bijbel worden
gelezen. Overal in de Katholieke
Kerk klinken iedere zondag
dezelfde lezingen en
missaalgebeden.
De vier evangelies van
Mattheüs, Marcus, Lucas en
Johannes komen alle vier aan
bod.
Voor de zondagen bestaat er
een lezingencyclus van drie jaar:
de jaren A, B en C.
In jaar A wordt Mattheüs
gelezen, in jaar B Marcus en in
jaar C Lucas. Johannes wordt
gelezen in rond Kerstmis en
Pasen en deels in jaar C.
Bronnen:
Van offer naar feest, E. Grasso
Wat gebeurt er in de mis, Y. de
Jong
Ger Claessens.

Pelgrimsreis naar China
In 2017 zal in de maand oktober
onder begeleiding van hulpbisschop E. de Jong van Roermond
een pelgrimsreis worden ondernomen naar China. De veertien
dagen durende reis gaat in de
stad Shijiazhuang samen met de
gelovigen aldaar het feit herdenken dat 80 jaar geleden op
gruwelijke wijze bisschop Frans
Schraven (Lottum), broeder Antoon Geerts (Oudenbosch) en
pater Gerrit Wouters (Breda)
door de Japanners werden vermoord. De reis gaat vervolgens
naar de aangrenzende provincie

Shanxi waar in de stad Taiyuan
de plek wordt bezocht waar de
Ossendrechtse heilige zuster
Adolphine is vermoord. In het
zuiden van de provincie herdenkt men de drie Franciscaanse
martelaren Leonides Bruns
(Amsterdam), Dositheus Ruys
(Woerden) en Aemilianus van
Heel (Leiden). In het zuiden waren meer dan 100 Nederlandse
Franciscanen werkzaam onder
wie de bisschoppen Hofman,
Timmer, Spruyt, Kramer en mgr.
Pessers. Ook de Kleine Zusters
van St. Jozef (Heerlen) waren

jarenlang actief in bisdommen
Luanfu en Xinjiang. De reis
wordt afgesloten met een bezoek aan het noorden waar in
het bisdom Datong Nederlandse Scheutisten werkten onder
wie Mgr. Hoogers (Horst) en
bisschop Joosten
(Grubbenvorst).
De reis wordt georganiseerd
door het Verbiest Instituut van
de universiteit van Leuven in
samenwerking met de Mgr.
Schraven Stichting. Voor verdere info: info@mgrschraven.nl of
www.mgrschraven.nl
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Ja, ik wil - nog altijd !
Huwelijkszondag 29 januari 2017 in Steyl

door
Mgr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem
Op 29 januari 2017 organiseert het “Initiatief
-Amsterdam en pastoor M.A.J. Otto. Er is een
Huwelijkszondag” in samenwerking met het
apart programma voor kinderen en tieners naar
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom leeftijd en er is een viering met hernieuwing van
Roermond, opnieuw een dag speciaal voor alle
de trouwbeloften. Voor een maaltijd, hapjes en
gehuwden.
drankjes wordt gezorgd. De dag eindigt rond
Trouwen is mooi en heel bijzonder. Het is goed
17.00 uur.
om het mooie van het kerkelijke huwelijk nader
te belichten en de gehuwden in hun trouw te
Waar ?
bemoedigen. Een sacrament om dankbaar voor te Klooster Missiezusters van de Heilige Geest
zijn.
Kloosterstraat 88, 5935 CB Steyl.
Voor wie ?
Uitgenodigd zijn alle kerkelijk gehuwden, jong
en oud, met en zonder kinderen. Welkom zijn
ook gehuwden die een huwelijksjubileum vieren,
gehuwden die God willen danken voor
bescherming van hun huwelijk en zij die God
kracht willen vragen voor hun verbondenheid in
het huwelijk.
Programma ?
We beginnen de zondag om 9.45 uur met een
Heilige Mis. Er zullen lezingen verzorgd worden
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Kosten, opgave en nadere informatie :
Kosten: Echtparen met kinderen € 30,-- ,
Echtparen zonder kinderen € 25,--.
Opgave: www.huwelijkengezin.nl of via
m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Nadere informatie bij Pastoor M. Otto 0464515595 of bij Dhr. en Mw. Starmans 0773734370
of via huwelijkszondag@tele2.nl.

Opgave vóór 10 januari 2017
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Als je deze kleurplaat nou heel mooi inkleurt,
kun je hem misschien wel in huis ophangen!!
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Zelf lekker kerstkoekjes bakken:

Ingrediënten


300 g bloem



150 g fijne kristalsuiker



8 g vanillesuiker (zakje)



250 g boter



1 ei



200 g poedersuiker



5 el kraanwater

Bereidingswijze:
1.Zeef de bloem boven een kom en meng de kristalsuiker
en de vanillesuiker erdoor. Snijd de boter in blokjes en leg
ze in de kom. Snijd met twee messen kruislings door het
bloemmengsel, tot de boterstukjes heel klein zijn. Splits
het ei en voeg de dooier toe aan het bloemmengsel. Kneed
de massa met koele hand snel tot een samenhangend
deeg. Vorm een deegbal en leg deze verpakt in plasticfolie,
30 min. in de koelkast. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2.Bestuif het werkvlak en rol het deeg uit tot een lap van 5
mm dik. Steek met een vormpje sterretjes uit het deeg. Leg
de koekjes op enige afstand van elkaar op een met
bakpapier beklede bakplaat. Bak de koekjes in midden van
oven in 15-20 min. lichtbruin en gaar. Neem de bakplaat uit
de oven en prik eventueel met dikke breinaald een gaatje
in elk koekje, zodat ze kunnen worden opgehangen.
3.Til het bakpapier met de koekjes van de warme bakplaat
(anders gaat het bakproces door) en laat de koekjes
minstens 30 min. afkoelen. Roer de poedersuiker met het
water tot een glazuur. Bestrijk de bovenkant van de
koekjes met glazuur en laat het hard worden. Rijg
eventueel een stukje keukentouw of lint door elk koekje
om ze in de kerstboom te hangen.

Zalig
Kerstfeest
&
Zalig
Nieuwjaar
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Toespraal Mgr.
Wiertz tijdens
de Bisdomdag
op 15 oktober
in Rolduc
Op 15 oktober ll. was er voor de kerkbesturen en
andere vrijwilligers in ons bisdom een bezinningsdag, de Bisdomdag. Die dag begon met een
Heilige Mis in de abdijkerk, opgedragen door de
bisschop en geconcelebreerd door de hulpbisschop, dekens en andere priesters.
Nadien waren er toespraken en gespreksrondes.
In zijn openingsspeech gaf Mgr. Wiertz zijn visie
op de staat van de Nederlandse kerkprovincie
anno 2016. Het klonk een beetje als een vroege
afscheidsrede, een soort troonrede met terugwerkende kracht. Een verhaal met perspectief.
Mgr. Wiertz begon met een uitspraak van Jezus:
“Als de mensenzoon aan het einde der
tijden terugkomt, zal hij dan geloof vinden?”.
Diezelfde Jezus zegt bij zijn hemelvaart tegen
zijn leerlingen: “Gaat uit naar de grenzen van de
wereld. Verkondig het evangelie en doop iedereen in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest”.

In vrijwel alle parochies van ons bisdom missen
we jonge mensen en kinderen. Velen zijn daarom
bezorgd over de toekomst van het geloof in onze
streken.
De bisschop ziet die toekomst helemaal niet zo
somber in. Volgens hem golft er één vraag door
de hele geschiedenis: waar kom ik vandaan en
waar ga ik naar toe?
En er is het antwoord op die vraag van Jezus:
“Houd je aan Mij vast, dan vind je toekomst bij
God. We komen van God en we gaan naar Hem
toe”.
In sommige tijden wordt dat antwoord in triomf
uit gebazuind en soms wordt het met een traan
van hoop gefluisterd. Nu bevinden we ons in zo’n
fluisterperiode. Althans in ons “rijke” westen.

De laatste 12 jaar maakt de bisschop ieder jaar
een reis naar een van die vitale kerken in andere
delen van onze wereld. Toen hij aan een bisschop
in Korea de vraag stelde hoe de kerk daar zo vitaal kon blijven noemde die bisschop als oorzaak
Die opdracht hebben de apostelen uitgevoerd.
dat het geloof in zijn land niet door priesters
Ze gingen o.m. naar Ethiopië, India, Turkije, Klein werd doorgegeven. Priesters zijn daar verboden
Azië.
en vaak vermoord.
De apostelen en hun opvolgers hebben het geHet geloof wordt door de ouders aan hun kinloof gebracht in talloze landen in Azië, Afrika en deren doorgegeven. Dat hebben veel vitale kerZuid-Amerika.
ken gemeen.
In deze landen is de kerk ook nu nog zeer vitaal. Bij ons zal dat niet meevallen: kinderen worden
Uit die landen komen nu mensen naar ons bisbeïnvloed door media, onderwijs en kinderen van
dom om herder te worden van de nog resterende hun eigen leeftijd. Daar kan alleen een ouder
en steeds kleiner wordende kuddes. Recent on- niet tegenop.
derzoek wijst uit dat in ons land nog geen 25%
In de handelingen van de apostelen vind je een
van de mensen in God gelooft. Daar staren we
soort handboek hoe je het geloof kunt doorgeons soms wat blind op. De katholieke kerk houdt ven. Mensen komen bijeen in kleine groepen, op
niet op bij onze landsgrenzen.
zondag en door de week.
In die kleine gemeenschappen bidden ze samen
en vieren ze eucharistie. Ook kijken ze daar wie
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er oud is binnen de groep, wie gehandicapt is,
wie zwanger is, kortom wie geholpen moet worden. Men helpt elkaar en tegelijkertijd wordt het
geloof doorgegeven.
In diaconie. Dat is het oermodel van de eerste
christenen en van iedere vitale kerk.

Ondertussen pleit de bisschop ervoor om in de
dorpen de kerken open te houden. In de katholieke traditie woont God daar, tijden en ook na
de Mis.
Als er een bom op valt of als er een dictator komt
kun je daar niets aan doen.
Maar als de kerk zelf, de bisschop, het kerkbeMaar wij leven hier. En onze geloofsgemeenstuur de Godslamp uitblaast en God uit het dorp
schap krimpt.
weghaalt, vernietigen we zelf het katholieke geVoor onze situatie kun je in de Bijbel een vergelij- loof in onze streken.
king vinden: de tocht van de Israëlieten vanuit
De bisschop realiseert zich dat dit financieel geEgypte naar het beloofde land. Een tocht van 40 zien bijzonder moeilijk kan zijn. We moeten blijjaar door een dorre woestijn.
ven zoeken naar mogelijkheden, naar andere
In feite heb je geen 40 jaar nodig om van Egypte vormen van financiering
naar Israël te lopen, ook toen niet.
Het getal is symbolisch. Mensen werden toen niet De katholieke kerk is een kerk van sacramenten.
ouder dan 40 jaar. Het getal staat voor een hele Zonder priesters geen sacramenten.
generatie, een generatie mensen die de tocht
Van de 47 seminaristen op Rolduc zijn er slechts 4
wel begint maar zelf het doel niet meer bereikt. uit ons bisdom.
Alle mensen die mee gekomen zijn sterven in de Wij hebben vanuit Nederland vele jaren land de
woestijn. Alleen nieuwe generaties komen aan in wereldkerk geholpen. Nu helpt de wereldkerk
het beloofde land.
ons. Bij ons zijn veel mensen materieel rijk maar
spiritueel arm. In andere landen is dat omgeWij zijn bezig aan die lange tocht, onderweg naar keerd.
een toekomst voor de kerk in onze streken.
Die toekomst ís er volgens de bisschop. Maar ze- We hebben tijdens onze woestijntocht 3 troeven.
ker de komende 40 jaar niet binnen ons bereik.

de diaconie: gelovigen hebben oog voor
In die woestijn zijn oases: kerkelijke feesten, de
elkaars noden en helpen elkaar.
passiespelen in Tegelen en de heiligdomsvaart in 
onze paus, die in alles wat hij zegt en doet
Maastricht, een priesterwijding. Hoogtepunten
deze diaconie preekt
van religieus leven, het beleven en doorgeven

de wereldkerk, de gelovigen van de wevan de traditie.
reldkerk elders zullen ons helpen
We kunnen het zaad dat in de aarde valt niet uit
de grond trekken. We kunnen alleen maar zorDe bisschop eindigde met deze woorden:
gen dat de zon erbij komt: Gods zon.
“Ga met God, ga vanaf vandaag met God door de
En doorgaan met onze reis, genietend van de oawoestijn, trek door de woestijn verder en verkwik
ses, die we tegenkomen.
u aan alle oases”.
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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.

27e zondag door het jaar
2 oktober 2016

waardelijk en standvastig”.
Waiting without worrying.
Wachten zonder je zorgen te
maken, want Hij komt.

30e zondag door het jaar
23 oktober 2016
Sirach 35,12-14.16-18
Lucas 18,9-14

De profeet Habakuk 1,2-3; 2,2-4
De tweede brief van de heilige apostel Paulus aan
Timoteus 1,6-8.13-14
Bij het klaar maken van de tafel voegt de priester
een druppel water toe aan de wijn in de kelk. Deze druppel water verbeeldt onze menselijkheid
die deel krijgt aan de Goddelijkheid van de wijn.
In de Eucharistie is God aanwezig in het gebroken
brood en de gedeelde wijn.
Hij laat ons toe in Zijn aanwezigheid en Hij heeft
deel gehad aan onze menselijkheid.
In het evangelie van vandaag vragen de apostelen aan Jezus om hen meer geloof te geven.
Hij antwoordt “Als ge een geloof hadt als een
mosterdzaadje, zoudt ge tot de moerbeiboom
zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en
plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen”.
Een geloof, zo klein als een mosterdzaadje, kan
dus een moerbeiboom overhalen om zijn wortels
los te maken uit het zand en de sprong in het diepe van de zee te wagen, zich los te maken uit het
bekende en de sprong naar het geloof te wagen.
God verleent aan ons geloof die kracht. Niet vandaag of morgen. Hij kiest uur en tijd.
Hij vraagt ons Hem te vertrouwen. Te wachten op
Zijn komst in ons leven.
De Profeet Habakuk vraagt aan God: “Hoelang
moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet
luistert?”.
God antwoordt: “Geef het wachten niet op, want
Ik kom zeker en Ik kom niet te laat”.
Wie in zijn hart niet deugt (ongeduldig wordt) zal
bezwijken. De rechtvaardige echter blijft leven
door zijn trouw, door zijn vertrouwen, onvoor-

“In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die, - overtuigd van eigen gerechtigheid - de
anderen minachtten, de volgende gelijkenis”.
Dan volgt het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar, die beiden naar de tempel gingen om te
bidden. De Farizeeër dankt God met opgeheven
hoofd en met heel veel omhaal van woorden
(maar liefst 35) dat hij niet is als de rest van de
mensen. Hij vast twee maal per week en betaalt
keurig zijn belasting.
De tollenaar heeft voor zijn gebed slechts 5
woorden nodig: “God, wees mij zondaar genadig”.
De tollenaar heeft de publieke opinie tegen: hij
collaboreert met de Romeinse bezettingstroepen
en hij int de belasting die zij de Joden opleggen
en eist daarbovenop voor zichzelf ook nog eens
een aardig bedrag.
In het gebed van de Farizeeër komt 3 keer het
woord “ik” voor. Hij is vervuld van zijn eigen voor-
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treffelijkheid. Om die te staven noemt hij uiterlijkheden als vasten en de belasting betalen en
dat verheft hem, vindt hij, boven rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers en, uiteraard, ook boven
de tollenaar.
Deze laatste overweegt wat God eigenlijk van de
mensen verlangt en concludeert dat hij daarin
schromelijk te kort schiet. Hij durft niet eens naar
de hemel te kijken. Hij klopt zich op de borst en
vraagt God om vergeving voor zijn falen.

Jezus besluit zijn gelijkenis met de opmerking dat
de tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging. De
Farizeeër noemt hij niet eens meer. Die is de
praat niet waard.
Want “al wie zich verheft zal vernederd, maar wie
zich vernedert zal verheven worden.”
Een kerkganger

Focus op vrijwilligers: Norma Ansinger
Als ik zeg dat zeker dat laatste nogal opmerkelijk
is in onze dagen antwoordt Norma dat zij en haar
man het geloof en de liefde voor muziek van hún
ouders ontvingen en dat zij tweeën op hún beurt
geloof en muziek doorgeven en voorleven aan
hun 6 kinderen. Zo opmerkelijk is dat niet. Het
ligt eigenlijk wel voor de hand. Of kinderen zich
inzetten of belangstelling hebben voor bepaalde
zaken wordt voor een groot deel bepaald door
het voorbeeld van hun ouders. Maar het is zeker
een geschenk wanneer je eigen kinderen hier ook
door geraakt worden. Als een kind zich aanmeldt
als lid van een koor of als misdienaar kunnen
In deze rubriek besteden we regelmatig aandacht belangstelling en discipline na een enthousiast
aan één van onze vele vrijwilligers.
begin snel afnemen. Het maakt dan heel veel uit
Het zijn er heel veel en onze kerkgemeenschap
als ouders belangstelling tonen voor die
dankt haar voortbestaan aan de niet aflatende
activiteiten en er regelmatig aan deelnemen.
inzet en betrokkenheid van deze parochianen.
Als kind was Norma in Baarn lid van een
Eén van die vele vrijwilligers is Norma Ansinger. kinderkoor, dat iedere zaterdagmorgen om 09:30
Ze is, evenals haar echtgenoot Peter, afkomstig
uur repeteerde en ’s avonds zong in de mis.
uit Baarn en woont al zo’n 25 jaar in Venray,
Iedere zaterdag. Op verzoek van ouders zong het
waarvan ruim 20 jaar in Leunen.
koor ook bij Doopsels. Samen met haar zus heeft
ze dat kinderkoor voortgezet.
Het echtpaar heeft 6 kinderen: 3 dochters en 3
zonen, in leeftijd variërend van 12 tot 24 jaar.
In de Paterskerk is Norma actief als dirigent van
De kinderen bezochten basisschool de Hommel, Chrisko en als cantor.
een goede keuze volgens Norma.
Ze leerde Chrisko kennen als het jongerenkoor
Voor de geloofsopvoeding hanteert de school
van de Vredeskerk. Geleidelijk verschoof het
voor de groepen 1 t/m 8 een catechesemethode, accent van jongeren naar volwassenen en nu is
die de kinderen op niveau van hun leeftijd met
het een dameskoor met een veelzijdig repertoire.
Bijbelverhalen en liedjes kennis laat maken met Al vele jaren onder leiding van Norma en op het
het geloof. Ook is er consequent aandacht voor
orgel begeleid door Petra Koopmans. Het koor
de sociale vorming van de leerlingen. Verder is er luistert vaak de vieringen in de Paterskerk op en
aandacht voor de kerkelijke feestdagen o.a. in de doet dat op een bijzonder hoog niveau: het is een
voorrecht om ernaar te luisteren (vind ik).
vorm van een kerstspel en een paasviering.
In het gezin Ansinger nemen muziek en geloof
Soms spelen haar kinderen mee met viool,
klarinet, blokfluit en cello. Voor meer informatie,
een centrale plaats in.
zie de website www.chrisko.nl .
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Afwisselend met Thijs van Wijk zingt Norma als
cantor bij de samenzang. Daarbij wordt zij
begeleid door Petra Koopmans op het orgel. Bij
de keuze van de liederen laat ze zich leiden door
de liturgie van de zondag. Muziek en tekst passen
zoveel mogelijk bij de lezingen.
Bij de voorbereiding op het Vormsel verzorgt ze
voor de vormelingen enkele repetities om hen
een aantal liederen aan te leren. Bij de toediening
van het Vormsel brengen ze die ten gehore en de
rest van de muzikale opluistering is dan voor
rekening van Chrisko.

afkomstig uit bijna 30 verschillende landen en van
katholieke of protestantse komaf.
De broeders leven in eenvoud en aanvaarden
voor zichzelf geen enkele gift. Ze richten zich
vooral op jongeren, die in steeds grotere getal
jaarlijks voor één of enkele weken naar Taizé
komen. Ieder jaar rond de 100.000.
Met name ook jongeren worden uitgenodigd
voor de gebedsdiensten in de Paterskerk.
De diensten beginnen om 19:30 uur. Vanaf 19:10
uur worden de liederen gezamenlijk
ingestudeerd. Aankondiging via Peel en Maas en
de website van de Paterskerk
Verder is Norma lid van een werkgroep die vier
www.paterskerkvenray.nl.
Ook andere leden van het gezin zijn actief in onze
keer per jaar een Taizéviering organiseert in de
Paterskerk. In deze oecumenische vieringen staan parochie: Irene bij de kinderwoorddienst,
Jacintha bij de kindercrèche, Maurice als
meditatie, gebed en veel zang centraal.
misdienaar, Stefan als lector en Paul is
De oorsprong van de vieringen ligt bij een
religieuze gemeenschap in het Franse dorp Taizé. verantwoordelijk voor lay-out en eindredactie
van ons parochieblad.
In het midden van de 20e eeuw werd deze
gemeenschap gesticht door de Zwitser Roger
Ger Claessens.
Schutz, die als Frère Roger ook de eerste prior
was. De gemeenschap telt zo’n 100 broeders,

Vervolg sfeerimpressie Mis Thai Grote Kerk
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Programma Samen Kerk-avonden januari
t/m juni 2017
Hier treft u het programma aan van de Samen Kerkavonden voor de komende periode. Doel van deze avonden is
om elkaar te ontmoeten en in geloof met elkaar te
groeien. Dit doen we door gevarieerde thema’s aan te
bieden. U bent van harte welkom om deze avonden bij
te wonen. De avonden beginnen om 19.30u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. Vanaf 19:15 is
er gelegenheid om binnen te lopen en alvast onder het
genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.
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 onze catechisten Tinie
Claessens (0478-571425) of Arthur Gerritzen (0646656753).
Dinsdag 17 januari 19:30
Filmavond: Heaven is for real.
Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van
de vierjarige Colton. Hij moet met spoed aan zijn blindedarm worden geopereerd. Later vertelt Colton dat hij
tijdens de operatie in de hemel is geweest. Hij sprak met
onder meer Johannes de Doper, Jezus en overleden familieleden. Zijn vader begint hem steeds meer te geloven als Colton verhalen vertelt over de overleden familieleden.
Dinsdag 14 februari 19:30
Ontmoeting en kennismaking met het Kaarten op Tafelspel
Deze avond geen gastspreker, maar we zijn onder elkaar. We gaan samen op een leuke, ontspannen en soms
prikkelende manier in gesprek over onszelf, over de ander en God. Dit doen we aan de hand van Het Kaarten
op Tafel-spel. U bent van harte uitgenodigd om deze
avond bij elkaar in de kaart te kijken!
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Dinsdag 21 maart 19:30
Gastspreker Winfried Timmers: Christus op de koude
steen
In de Petrus Bandenkerk staat een beeld met de titel
‘Christus op de koude steen’. Winfried Timmers is de afgelopen jaren steeds meer gefascineerd door dit tafereel. Christus op de koude steen, ook wel Rust van Christus op Calvarie, is de naam van een episode uit de passie
van Jezus Christus. Dit moment komt niet voor in de Bijbel maar heeft sinds de middeleeuwen een plek verworven in de harten van velen . Winfried Timmers gaat in op
de betekenis, de geschiedenis en verspreiding van dit
verschijnsel en neemt ons daarbij mee over de hele wereld, want er is een levende devotie voor Christus op de
Koude Steen.
Dinsdag 18 april 19:30
Gastspreker diaken Vervoort: Iconen schilderen
Op deze avond is diaken Vervoort uit Sittard te gast. Hij
vertelt over de kunst van het iconen schilderen. Er is aandacht over de geschiedenis en werkwijze bij deze bijzondere kunstvorm. Hij vertelt hierover aan de hand van eigen werk, die hij die avond in de Paterskerk zal uitstallen.
Dinsdag 16 mei 19:30
Mgr. Schrijnenhuis: De zeven vreugden van Maria
Meimaand is Mariamaand. Om die reden is Tonneke
Stikvoort van het Mgr. Schrijnenhuis te gast deze avond.
Aan de hand van dia’s vertelt ze over Maria’s zeven
vreugden. Hierdoor ontdekken we dat Maria ons, ook in
deze tijd, zowel kan inspireren als troost kan schenken.
Dinsdag 20 juni 19:30
Slotavond en tuinfeest
Op deze laatste avond sluiten wij traditioneel af met een
tuinfeest. Wees welkom en sluit met ons samen op feestelijke wijze het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming van de kosten
voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.

| 23

Glenn Sluijter kamerheer van de paus
Op vrijdag 25 november ll. is de Venraynaar
Glenn Sluijter opgenomen in de pauselijke
familie.
Hij maakt daarmee deel uit van de Pauselijke
hofhouding. Glenn is 24 jaar jong. Bijzonder
nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag hoe
een 24 jarige die eer te beurt kan vallen heb ik
een afspraak gemaakt met de nieuwe kamerheer.
Het antwoord volgt nu.
Glenn studeert internationaal recht en
mensenrechten in Leiden, hetgeen hij dit jaar af
hoopt te ronden. Hiervoor heeft hij reeds
rechten in Oxford gestudeerd.
Hij is rooms-katholiek, zoals veel jongere
katholieken principieel en met toewijding, niet
uit gewoonte. Onder aalmoezenier De Graaf
Woutering werd hij misdienaar en later acoliet in
de Paterskerk, ook regelmatig in de Grote Kerk.
Hij vindt dat we niet bang moeten zijn om het
geloof uit te dragen; om ervoor uit te komen.
Daarom nam hij het initiatief om in Venray de
sacramentsprocessie terug te laten keren. Met
toestemming van de deken, maar hij moest het
initieel wel zelf regelen. En dat heeft hij gedaan.
Er werd een processiecomité opgericht, en mede
dankzij deze onmisbare hulp trok in 2008 de
sacramentsprocessie weer door de straten van
Venray
Een vriend van Glenn is op zijn 25e priester
gewijd. Enkele kennissen zijn in een klooster
ingetreden.

moraal -ondersteund door de wetenschap- voor
een goed beheer van de schepping. Doel van de
conferentie was een vertaling van deze encycliek
naar politieke handreikingen, in dit geval met de
kernboodschap aan regeringen en andere
sectoren dat handelen tegen klimaatverandering
en economische groei elkaar niet uitsluiten, maar
juist hand in hand kunnen gaan.

Tijdens de installatiemis werd vermeld dat Glenn
kamerheer wordt vanwege zijn bijdrage aan de
verbetering van de relatie tussen het Vaticaan en
de Nederlandse staat. Hij denkt zelf dat o.m. de
voorbereiding en organisatie van die conferentie
tot die eervolle benoeming leidden.
Er zijn maximaal 50 kamerheren, veelal van
adel. Een andere niet-adellijke kamerheer is de
jurist die het proces leidde tegen Ali Agca, de
man die Johannes Paulus II neer heeft geschoten.
Je wordt alleen kamerheer op initiatief van de
Paus of in ieder geval met zijn uitdrukkelijk
instemming. Aan de benoeming gaat een
noviciaat van 1 jaar vooraf. Glenn is in zo’n 500
jaar de eerste Nederlandse leek aan wie de eer
te beurt valt. Inmiddels is hij door de paus in de
adelstand verheven en mag hij zich Palatijns
graaf noemen.
De officiële installatie vond plaats tijdens een
plechtige Mis in de Santa Caterina della Rota aan
het Piazza Farnese te Rome. Bij die gelegenheid
werd de nieuwe kamerheer in een lange, witte
mantel gehuld ten teken van zijn ambt.
De aanloop naar zijn benoeming ligt, denkt hij, in Bij die plechtigheid waren ook prins Jaime
zijn tijd op de Nederlandse ambassade bij de
aanwezig en Mgr. Kasteel, een huisvriend van de
Heilige Stoel in Rome. Hij werd daar assistent
familie.
van de ambassadeur, prins Jaime de Bourbon de Mgr. Kasteel, de rechterhand van de zeven
Parme. Ze werkten nauw samen en werden
opeenvolgende pausen, is officieel apostolisch
vrienden. Ze bereidden onder andere een
protonotaris. Deze prelaat heeft veel hoge
conferentie voor, waaraan een groot aantal
functies binnen de Curie bekleed. Zo was hij als
ambassadeurs deelnamen, onze minister
Deken van de Apostolische Kamer onder meer
Ploumen en tal van anderen uit de internationale verantwoordelijk voor het verzegelen van de
politiek.
Pauselijke appartementen na de dood van Paus
De conferentie werd georganiseerd in de
Johannes Paulus II. Hij is nog altijd actief met
aanloop naar de publicatie van Laudato Si, wees onder meer het afleggen van apostolische
geprezen. Deze encycliek van Paus Franciscus
visitaties. Hij heeft voor het gezin Sluijter met
gaat over de zorg voor ons gemeenschappelijk
uitdrukkelijke toestemming van de Paus een
huis, en pleit met argumenten van geloof en
privémis opgedragen op het graf van Sint Petrus
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in de cryptes van het Vaticaan. Een hele eer en
een geweldige ervaring voor o.a. de grootvader
van Glenn die ter gelegenheid van de installatie
voor het eerst een bezoek aan Rome bracht.
Kamerheer is een ceremoniële functie. Een
kamerheer adviseert de paus over bepaalde
aangelegenheden, begeleidt voorname gasten
zoals staatshoofden naar de vertrekken van de
Paus, en assisteert bij de wekelijkse
woensdagaudiënties.
De uitverkiezing is een grote eer, waarmee de
jonge kamerheer zich bijzonder gevleid voelt.

Na afronding van zijn studie sluit hij een
terugkeer naar Rome niet uit. Hij voelt zich thuis
in de eeuwige stad.
Ger Claessens.
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Vanaf komend
weekend een nieuw
Onze Vader

prijzen zijn exclusief verzendings- en behandelingskosten. De materialen zijn te bestellen bij de
Nationale Raad voor Liturgie, via het Bisdom Breda: telefoonnummer 076-5223444 of bestel@rkk.nl.

Bij uitgeverij Adveniat is een inspiratieboekje verschenen bij de invoering van de nieuwe vertaling
van het Onze Vader. Daarin inspirerende verhaVanaf de eerste zondag van de Advent (27 nolen bij de zinnen van het Onze Vader en meer
vember) wordt in de kerken in Nederland en
uitleg over de vertaling, het ontVlaanderen de tekst van het Onze Vader in de
liturgie aangepast. De bisschoppenconferenties staan en de betekenis van het Onze Vader. Met
columns van prominente katholieken. Eén brovan beide landen hebben daartoe besloten. De
bisschoppen zijn van mening dat binnen hetzelf- chure kost € 5,95, maar bij bestelling van 100
de taalgebied voor hetzelfde gebed ook dezelfde stuks of meer kost de brochure slechts € 1,30 per
woorden gebruikt moeten worden. Voorheen wa- stuk. Te bestellen via www.adveniat.nl

ren er een paar verschillen tussen het Vlaamse en
het Nederlandse Onze Vader. De verandering is
overigens beperkt en zit ‘m vooral in de laatste
zinnen.

In het bisdom Roermond is in diverse gremia over
de wenselijkheid van deze aanpassing gesproken.
Over het algemeen gold een zekere terughoudendheid. Het is echter niet wenselijk dat in eenzelfde taalgebied in verschillende parochies het
Gebed des Heren anders gebeden wordt. Tegen
die achtergrond heeft vicaris Smeets voor Liturgie en Kerkmuziek namens bisschop Wiertz alle
priesters in een brief opgeroepen de eenheid in
de liturgie te bewaren en vanaf 26/27 november
het nieuwe Onze Vader in alle parochies in te
voeren.
Bij gelegenheid van de introductie van de nieuwe
vertaling van het Onze Vader is een speciaal magazine verschenen met de titel ‘Het Gebed van
de Heer’. Alle parochies hebben enkele exemplaren van het blad ontvangen. Het magazine bevat
achtergrondinformatie over de tekst en het gebruik van het Onze Vader. Ook zit er in elk blad
een uitneembaar muziekkatern met vijf toonzettingen voor koren en andere zangers. De nieuwe
toonzetting is ook te beluisteren op:
www.katholiekleven.nl/nieuwe-toonzettingvader.
Het magazine (inclusief muziekkatern) is verkrijgbaar in pakketjes van vijf exemplaren à € 12,50.
Het muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen
voor het Onze Vader is daarnaast verkrijgbaar in
pakketjes van twintig exemplaren à € 19,90. De
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De nieuwe vertaling van het Onze Vader
(in vet de veranderingen)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vieringen rond Kerstmis
Grote Kerk

Paterskerk

Kerstavond
24 december 2016

17.00 uur: Kindje Wiegen (viering voor 17.00 uur: Kindje wiegen voor de
kleuters en peuters met kerstverhaal en allerkleinsten.
kerstliederen)
19.00 uur: Gezinsviering met kerstspel
19.00 uur: Gezinsviering (Jeugdorkest
Euterpe
21.00 uur: Nachtmis m.m.v. Zangers van
Sint Frans
23.00 uur: Nachtmis (St. Petrus’
Bandenkoor)

Eerste Kerstdag
25 december 2016

9.30 uur: Hoogmis (St Petrus’
Bandenkoor)

11.00 uur: Hoogmis met ‘t Zonnelied.
Kinderwoorddienst. Kerk geopend tot
17.00 uur voor bezichtiging kerststal.

11.00 uur: Heilige Mis (Venrays
Mannenkoor
Tweede Kerstdag
26 december 2016

9.30 uur: GEEN MIS!
11.00 uur: Hoogmis (MMSK Petrus’
Banden)

11.00 uur: Hoogmis met Chrisko. Kerk
geopend tot 17.00 uur voor
bezichtiging kerststal.

Woensdag
28 december 2016

9.00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het
monument voor naamloze en
doodgeboren kinderen.

Oudejaarsavond
31 december 2016

19.15 uur: Heilige Mis
Oudejaarsdankdienst

Nieuwjaarsdag
1 januari 2017

11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis.
Zie Grote Kerk
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’
54

18.00 uur. Oudejaarsmis met Chrisko

Zalig Kerstmis!
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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
Adres
Parochie OLV van Zeven Smarten
Leunseweg 5, 5802 CE Venray
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl
Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30
uur, telnr.: 0478-580202; stipendium:
€ 10,- voor missen op weekdagen,
€ 25,- voor weekendmissen.
IBAN: NL81 ABNA 0231 8034 94 ,
t.n.v. Kerkbest. O.L.V. van Zeven Smarten.
Kerkbijdrage
Op bankrekening postbank
IBAN: NL42 INGB 0004 2040 20,
t.n.v. parochie Venray-Zuid of
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26,
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven
Smarten inzake kerkbijdrage.

Redactie
Het adres van de redactie is:
CE Venray.
Email:
ray@gmail.com

Parochiekroniek
GROTE KERK
Overledenen

Henk Hendriks, 79 jaar -- Tiny Madou, 69 jaar -- Jo Janssen-Lemmens, 81 jaar -- Wim
Aerts, 92 jaar -- Jeanne Hoogeveen- van Spronssen, 86 jaar -- Mien Reijnders-Litjens,
86 jaar -- Nellie Janssen-Huijbers, 91 jaar

Huwelijken en Jubilea
Geen

Dopelingen

Timo Schlechtriem, Romee Houwen

PATERSKERK

Mariakapel geopend
Ma t/m za:
9.30 -19.00 uur

Overledenen

28

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

samenkerkven-

Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur

H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Leunseweg 5, 5802

Marie van Osch, 89 jaar -- Toos Cuppen-Wijnhoven, 95 jaar -- Odilia Simons-Stoks,
90 jaar -- Truus Clephas-Maas, 92 jaar -- Annie Huijbers, 97 jaar

Huwelijken
Geen

Dopelingen

Lynn van der Wijst -- Pepijn van der Wijst -- Jesse Tijssen -- Caitlin Tijssen -- Jill Tijssen -- Owen Tiijssen -- Levi Hofmans -- Ties Groen

