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Voorwoord

van respect en
eerbied, van “er zijn
voor anderen in het
aanschijn van de
Heer”. Daarom is
onze kerk ons veel
waard, blijvend.
Vandaag en morgen
en alle dagen die
volgen.

Voor de campagne van 2017 is het thema “Mijn
kerk verbindt”. We zijn door de kerk verbonden
met God, met elkaar en met de generaties voor
en na ons. We houden elkaar vast in geloof en
verbinden ons met mensen die steun nodig
hebben Nu het steeds vaker “ieder voor zich” lijkt
Alles van waarde
te zijn, is het de kerk die verbindt
vergt onderhoud.
Deze verbindende kracht van de kerk is in vele
Ook onze gemeenschap en ook het gebouw van
vormen zichtbaar: in haar gebouwen, haar
samenkomst, het trefpunt, de Grote Kerk en de
kloosters, haar teksten, haar liturgie en haar
Paterskerk.
muziek. Vooral ook in de gemeenschap van
mensen die in de kerkgebouwen samenkomt om Daarom durf ik ook dit jaar weer een beroep op u
eucharistie te vieren en om samen stil te staan bij te doen voor uw bijdrage aan onze kerk. Een
bijdrage aan de gemeenschap, aan de familie van
heel belangrijke of heel markante
gebeurtenissen in een mensenleven als doopsel, onze parochie door uw kerkbezoek, door uw
inzet voor onze parochie. En ook uw financiële
communie, huwelijk of afscheid.
bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans.
Op al die momenten en bij al die gelegenheden
Uw bijdrage wordt gebruikt om te kunnen
proberen honderden parochies in ons land een
waardevolle inspiratiebron voor mensen te zijn. voorzien in de lopende kosten van onze beide
kerken: het onderhoud van de gebouwen, de
Niet alleen door het evangelie te verkondigen
verwarming, de verlichting, personeelskosten
maar ook door mensen te kans te bieden dit
etc.
evangelie in de praktijk te brengen.
Kortom alle kosten die gemaakt moeten worden
De kerk is voor veel mensen een baken: een
om de kerkdeuren open te houden en u welkom
markant herkenningspunt in stad of dorp. De
te kunnen blijven heten. Laat het u wat waard zijn
gemeenschappen die er samenkomen bieden
om iets van blijvende waarde in stand te houden.
velen een houvast voor het leven. Mensen
worden er geïnspireerd om zelf in beweging te
Met dank aan allen die zich inzetten voor de
komen. Om in beweging te komen als lid van een kerkbijdrage,
koor, als gids bij rondleidingen, als lid van een
jongerengroep.
Deken H. Smeets.
We willen deze belangrijke plaats van de kerk in
onze samenleving behouden en de boodschap
van ons geloof doorgeven aan een nieuwe
generatie. Een evangelie, een goede boodschap

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland
en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een
financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt
uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.
U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de
belasting.*
*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie
vindt u op www.kerkbalans.nl
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Wat is Kerkbalans?
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in
de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt,
waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u
geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of
om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte
aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in
ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op
een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar
dat centrale punt op belangrijke momenten
moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten etc.:
kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren
open te houden, en u en vele anderen welkom te
heten.
Daarom is er ieder jaar de actie Kerkbalans.

priesters.
Die rijkdom is
aanzienlijk maar
niet voor de verkoop.
MISVERSTAND 2
Het bisdom betaalt de salarissen van de priesters en het onderhoud van de gebouwen.
Ieder jaar dragen de penningmeesters van ieder
kerkbestuur een vast percentage
van hun inkomsten af aan het bisdom Roermond:
en wel 2 keer 8%: 1 keer 8% voor de financiering
van de bisdomorganisatie: gebouwen, salarissen
etc. en nog 1 keer 8% voor parochies die niet op
eigen kracht kunnen voortbestaan.

De kosten van de salarissen van onze priesters,
van het onderhoud en de verwarming van onze
mooie maar grote kerkgebouwen komen volleEnkele misverstanden over de noodzaak van
dig voor rekening van het kerkbestuur, ná afKerkbalans
dracht van boven genoemde 16%.
Uw deelname aan de actie Kerkbalans is daarom
Over de noodzaak van de jaarlijkse actie Kerkba- even welkom als noodzakelijk voor onze parochies.
lans bestaan al vele jaren enkele hardnekkige
Van ganser harte aanbevolen dus.
misverstanden. Hieronder volgen er 2.
Ger Claessens.
MISVERSTAND 1
De kerk is erg rijk: kijk maar eens naar de prachtige gebouwen en de mooie beelden
De gebouwen en de beelden en de gouden kelken en de koperen kandelaars kun je niet verkopen. Ze zijn bedoeld voor de eredienst. Gisteren,
vandaag, morgen en hopelijk nog heel lang na
morgen. De rijkdommen van de kerk zijn de liturgie, de traditie, de schrift en (de grootste rijkdom
komt achteraan) de talloze vrijwilligers en de
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Resultaten van de afgelopen jaren
(Paterskerk)
Boekjaren
Opbrengst kerkbijdrage
Overige bijdrage parochianen
Overige opbrengsten
Personeelskosten
Bijdrage aan bisdom
Kosten onroerend goed
Energiekosten
Kaarsen/altaarbenodigdheden
Koren/kerkversieringen
Beheerskosten
Catechese dekenaat
Overige uitgaven
Saldo

2016
werkelijk

2015
werkelijk

2014
werkelijk

2013
werkelijk

35.500
29.800
62.300
127.600

36.523
31.902
42.359
110.784

36.246
34.614
103.247
174.107

39.227
31.211
60.724
131.162

34.500
15.000
29.100
15.400
5.900
8.100
7.100
7.300
6.900
129.300

32.058
12.700
17.650
10.606
7.817
10.488
8.682
9.698
7.385
117.084

54.253
23.407
30.365
16.391
9.254
10.543
6.786
9.347
6.358
166.704

54.575
16.678
31.337
13.115
7.608
7.558
8.674
9.272
6.713
155.530

1.700-

6.300-

7.403

24.368-

Geachte medeparochianen,

Kosten in 2016 lager.
Doordat de inbreng van vrijwilligers steeds groter
Allereerst hartelijk dank aan al diegenen die ook in
wordt lukt het om de kosten beheersbaar te houden.
2016 weer bijdroegen aan de actie Kerkbalans.
Tuinonderhoud en kluswerk worden veelal om niet
Mede door uw bijdrage kunnen we alle activiteiten in gedaan.
onze parochie voortzetten.
In 2015 is een voorziening voor onderhoud vrijgevallen waardoor het lijkt alsof de kosten voor 2016 erg
Resultaat 2016
hoog zijn. Dat is niet het geval, die kosten waren juist
Het is helaas niet gelukt om het jaar met een positief erg laag.
resultaat af te sluiten, alhoewel het tekort kleiner is
Afschrijving en verzekering zijn het hoofdbestanddeel
dan de voorgaande jaren, met uitzondering van 2014. van deze uitgaven.
Door overlijden van trouwe deelnemers daalt de op- In 2017 worden de kosten voor verzekering beduibrengst van de actie kerkbijdrage.
dend lager.
Er zijn wel enkele nieuwe deelnemers bij gekomen,
De energiekosten blijven alsmaar oplopen en bedramaar niet voldoende om de teruggang op te vangen. gen inmiddels 12% van de uitgaven.
Gelukkig kan ik wel constateren dat er nieuwe deelnemers bijkomen, die hun bijdrage voor minimaal 5
Financiële steun van parochianen blijft onmisbaar.
jaar vastleggen, waardoor voor hen het bedrag volle- Alleen door die steun zijn we als parochie in staat om
dig fiscaal aftrekbaar is.
het pastorale werk in uw omgeving te kunnen voortDe teruggang bij de “overige bijdragen parochianen” zetten en het gebouw en de inventaris in stand te houwordt veroorzaakt door een daling van het aantal uit- den.
vaarten. Van steeds meer overledenen wordt vanuit
We ontvangen geen enkele bijdrage uit Roermond,
Boschhuizen afscheid genomen.
Den Haag of Rome. We moeten het zélf doen.
De opbrengsten uit bezittingen zijn bijzonder laag als Namens het kerkbestuur dank ik u van harte voor uw
gevolg van de ontwikkelingen op de financiële mark- inzet en uw bijdrage.
ten.
Ik hoop dat u ons nog vele jaren blijft steunen.
Wil Megens, penningmeester parochie Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smarten.
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Resultaten van de afgelopen jaren
(Grote Kerk)
Boekjaren
Opbrengst kerkbijdrage
Collecten/stipendia/uitvaarten
Overige bijdragen parochianen
Opbrengsten materiële vaste activa
Opbrengsten deposito's en
spaarrekeningen
Functionele inkomsten
Kosten erediensten
Kosten pastoraal
Kosten verpachte/verhuurde materiële
vaste activa
Personeelskosten
Kosten onroerende zaken/inventaris
Bestuurskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Financieringskosten
Bijzondere baten/lasten
Bijdrage aan het bisdom
Saldo

2016
Voorlopig*

2015
werkelijk

2014
werkelijk

2013
werkelijk

80.000
52.000
22.000
15.500
13.000

74.000
62.500
30.000
16.500
17.500

78.000
64.000
19.000
16.000
30.000

84.000
59.000
21.000
15.000
20.500

2.000
184.500

2.000
202.500

2.000
209.000

2.000
201.500

26.500
13.000
38.500

26.500
19.000
2.000

28.000
16.500
9.000

29.500
16.500
21.000

46.500
65.500
2.500
8.500
12.000
1.500
14.50026.000
226.000

50.000
54.500
2.500
6.500
14.000
1.500
30.500
207.000

45.500
59.500
3.500
9.000
19.500
1.000
4.500
31.000
227.000

56.500
71.500
2.500
9.000
18.500
1.000
39.00028.000
215.000

41.500-

4.500-

18.000-

13.500-

* stelpost van € 40.000 opgenomen t.b.v. functionele bijdrage Paterskerk
* niets opgenomen aan opbrengsten uit de beleggingsportefeuille in
beheer van de Paterskerk
* andere schattingen gemaakt met betrekking tot de nog komende
afrekeningen

De afgelopen jaren laten een redelijk constant beeld
zien in het financiële resultaat. Jaarlijks is er een verlies over de exploitatie. Over 2016 is er opnieuw een
negatief resultaat. Dit is wel een stuk groter dan in de
afgelopen jaren. Het streven om de exploitatie sluitend te krijgen wordt ieder jaar moeilijker. De gelden
die we ontvangen van de parochianen en de kerkgangers zijn daarom extra belangrijk. Helaas worden deze
gelden door steeds minder mensen bijeengebracht.
Gelukkig zorgen de inzet van vele vrijwilligers en incidentele giften ervoor dat we in staat zijn de financiën
en het vermogen redelijk op orde te houden.

Resultaat 2016
Het bijgevoegde overzicht laat de exploitatieresultaten zien van onze Parochie over de laatste jaren. De
cijfers over 2016 betreffen voorlopige (afgeronde)
cijfers.
Het jaar 2015 sluiten we definitief af met een negatief
resultaat van € 4.500,-. De voorlopige cijfers over
2016 laten opnieuw een negatief resultaat zien. Dit
tekort is wel groter dan in voorgaande jaren. De begroting voor 2017 zal naar verwachting opnieuw een
tekort laten zien. Op de langere termijn blijven de
kosten voor het onderhoud van de Kerk een grote last
en vormen de dalende inkomsten uit de gezinsbijdragen, kerkgang, stipendia e.d. en het zeer lage rendement op het vermogen de grootste bedreigingen voor
een sluitende begroting.
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Inkomsten in 2016 gedaald
Na enkele jaren van stabiliteit in de totale inkomsten
zijn deze in 2016 gedaald. Deze lagen ongeveer 10%
lager. Gelukkig blijven de inkomsten uit de kerkbijdragen van de parochianen de afgelopen jaren redelijk stabiel en was er over 2016 zelfs een toename. Het
aantal deelnemers aan de kerkbijdrage blijft echter
langzaam afnemen (met name door overlijden). Door
aandacht te vragen voor onze activiteiten hopen we
nieuwe deelnemers aan de kerkbijdrage te trekken.
De kerkbijdrage vormt de basis voor onze financiële
stabiliteit.
De opbrengsten uit collecten, stipendia, uitvaarten,
offerblokken, kaarsen e.d. lagen in 2016 fors lager
dan in 2015. Dat kan wijzen op een lager kerkbezoek
maar ook het aantal uitvaarten blijft teruglopen. De
opbrengsten uit het vermogen en bezittingen zijn als
gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten nog altijd erg laag. De opbrengst uit vermogen is
nagenoeg nihil te noemen. Vandaar dat we in 2016
het besluit genomen hebben om samen met de Paterskerk een pand aan te kopen in het project
“Goumansplein”. De woning aan Eindstraat 4B is in
het najaar definitief verworven. Daartoe zijn er wel
kosten gemaakt en gaan de opbrengsten pas vanaf
2017 ontstaan. Ook dat had voor 2016 een (zij het
eenmalig) negatief effect op de inkomsten. Via verhuur van dit strategische pand kan meer rendement
gemaakt worden dan wanneer het geld op de bank
staat.
We hopen dat de kerkbijdragen en het kerkbezoek
voor 2017 redelijk op peil blijven of zelfs toenemen.
Dat draagt zorg voor een stevigere financiële basis.
Legaten worden rechtstreeks aan het eigen vermogen
toegevoegd. Omdat de Kerk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is hoeven wij geen afdracht
aan de belastingdienst te doen. Het vermogen is in de
afgelopen jaren door enkele legaten redelijk op peil
gebleven. Vanuit dit vermogen worden de tekorten
op de exploitatie aangevuld.
De mogelijkheid bestaat om de kerkbijdrage te voldoen zodat deze aftrekbaar is voor de belastingen.
Naast andere fiscale mogelijkheden om aan de kerk
bij te dragen verzoek ik u voor meer informatie daarover zich tot de penningmeester te wenden.

vrijwilligers lukt het om een groot aantal activiteiten
te organiseren tegen geringe kosten. Hulde aan alle
vrijwilligers voor deze inzet.
Onderhoudskosten gebouwen fors gestegen in
2016
In 2016 zijn een groot aantal investeringen geweest
aan de diverse gebouwen van onze parochie. Naast
regulier onderhoud aan de Kerk geldt dat ook voor de
voormalige kapelanieën in de Dr. Poelsstraat. Deze
hebben een flink aandeel in het negatieve resultaat
over 2016. Maar ook het onderhoud wat is gedaan bij
het plaatsen van het nieuwe glas in lood raam in de
Kerk droeg bij aan het tekort. Aan het onderhoud van
het kerkgebouw zelf hoeft nu acuut niets extra’s te
worden gedaan. Er ligt wel een groot onderhoudsplan
gereed voor de komende jaren maar dan moeten we
in aanmerking komen voor subsidie bij Provincie, Bisdom en Gemeente (met name voor de aanpak van de
glas in lood ramen en het stucwerk, de riolering, diverse kleine maatregelen en de verlichting aan de
buitenzijde). De staat van onderhoud van de kerk is
overigens goed te noemen. We kunnen hier echter
niet op interen en er zal ook de komende jaren geïnvesteerd dienen te worden in het onderhoud van de
kerk. De kansen die zich voordoen op subsidiegebied
zullen we moeten waarnemen ook al houdt dat in dat
we moeten interen op ons vermogen. Ook moeten in
dit kader extra acties bij de Venrayse gemeenschap
niet uitgesloten worden. Het gebouw heeft ook voor
de gemeenschap van Venray een attractieve waarde
en geeft het centrum van Venray allure.
Bij het onderhoud van de gebouwen zijn vele vrijwilligers actief. Met name de Stichting Beelden en de
Stichting Altaar dragen zorg voor aanvullend onderhoud aan de kerk.

Financiële steun van de parochianen blijft noodzakelijk
Als parochie Sint Petrus’ Banden zijn we door uw vrijwillige bijdrage in staat die dingen te doen die nodig
zijn voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschap en daarbij het in stand houden van onze gebouwen en behoud van onze kunstschatten.
Namens het kerkbestuur wil ik u ook dit jaar opnieuw
hartelijk danken voor uw inzet en financiële steun
Lasten Parochie licht toegenomen
over het afgelopen jaar en langs deze weg een oproep
De kosten in onze parochie hadden in de afgelopen
aan u doen om onze Parochie ook in de toekomst te
jaren een dalende trend. Door goed te letten op aller- blijven steunen. Met uw steun houden wij onze Kerk in
lei uitgaven waren we in staat om alle kostenposten
stand!
goed in de hand te houden.
In 2016 hebben we te maken gehad met enkele extra
kosten. De personeelskosten lagen door nieuwe reJan Loonen.
gelgeving wat hoger. Gelukkig hebben we de posten Penningmeester Sint Petrus’ Banden Parochie.
waar we zelf meer de hand in hebben kunnen verlaVenray, januari 2017.
gen of kunnen stabiliseren.
Voor 2017 is de inzet de kosten niet te laten stijgen.
Mede door de belangenloze inzet van meer dan 100
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De zeven sacramenten: de Eucharistie









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

Concilie van Nicea

DE EUCHARISTIE
In het parochieblad van
Allerheiligen 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 is en het
hoogtepunt van heel het
christelijke leven.
In het 2e artikel, in het
kerstnummer, zijn we ingegaan
op de delen 1 t/m 2 a.
In deze editie gaan we verder
met 2b, 2c en 2d: de preek, de
geloofsbelijdenis en de
voorbede.

Christus te bekeren. Alleen onze
bekering kan ons en het aanschijn
der aarde veranderen.
De schriftlezingen die in de Mis
van vandaag aan de orde zijn, zijn
zo’n 2000 jaar geleden
geschreven, in een cultuur die
heel ver afstaat van de onze.
Daarom is het nodig de teksten
te vertalen in een taal die
aangepast is aan de mentaliteit
en het taalgebruik van nu, een
taal die het Woord zélf laat
spreken in het heden.

2c.
De Geloofsbelijdenis
De Mis is een dialoog, een
gesprek: wij spreken tot God en
God geeft ons antwoord met Zijn
Woord. Als antwoord op Zijn
1.
Openingsriten
Woord zeggen wij dat we in Hem
a.
Begin van de Mis
geloven.
b.
De schuldbelijdenis
Wij belijden niet alleen ons
2.
Dienst van het woord
privégeloof maar ook het geloof
a.
De schriftlezingen
van de gemeenschap van
b.
De homilie: preek
gelovigen, over de hele wereld
c.
De geloofsbelijdenis
en van alle tijden.
d.
Het gebed van de
Daarom gebruiken we ook de
gelovigen: voorbede
woorden waarin het geloof van
3.
Dienst van het altaar
alle tijden is neergelegd.
a.
De gaven
We sluiten ons aan bij de kerk
b.
Het eucharistisch gebed
van alle eeuwen en alle landen.
c.
Het onze Vader
Het credo spreken of zingen we
d.
De Vredeswens
staande. Daarmee geven wij aan
e.
Het eucharistisch gastmaal dat we staan voor wat we
belijden. Zoals Nederlanders
4.
Slotritus
gaan staan als het Wilhelmus
klinkt, gaan christenen staan als
zij in antwoord op Gods Woord
hun geloof belijden.
2b.
De preek
In de eerste eeuwen van de kerk
De preek nodigt de gelovigen uit hebben christenen zich samen
om te leven in overeenstemming met hun herders vragen gesteld
met het geloof dat zij gaan
over de persoon en het werk van
belijden. De priester verkondigt Jezus. Ze hebben begrepen en
en verklaart het Woord aan ons, verklaard dat die uitzonderlijke
mensen van vandaag.
Mens de Messias was, de Zoon
Hij herinnert ons aan de oproep van God, ware God en ware
van dat Woord om ons tot
mens.
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We kunnen niet zeggen: “Ik
geloof” en niets veranderen. Het
geloof vraagt een verandering
van leven, innerlijk, verstandelijk
én concreet. Een geloof zonder
daden, zonder liefde is dood.

Credo van Nicea en Constantinopel

Die belijdenis hebben ze
uitvoerig opgetekend en
vastgelegd in de concilies van
Nicea (326 n.C.) en
Constantinopel (381 n.C.)
In het credo zeggen we: “Ik
geloof in God”. Dat is meer dan
geloven dat God bestaat, iets
meer dan geloven aan Hem.
“Ik geloof in God” wil zeggen:
“Ik maak van Hem het diepste
fundament van mijn leven door
mij persoonlijk op Hem te
richten en aan Hem te geven.

lijden en voor de lokale
gemeenschap.
Het gaat er niet om God te
vragen dat Hij doet wat wij
moeten doen of om Hem te
manipuleren om te handelen
zoals ons het beste lijkt. Het
2d.
Het gebed van de
gaat erom om in nederig
gelovigen: voorbede
vertrouwen onze zwakte en
Het gebed van de gelovigen was onze liefde voor onze naaste
in de eerste eeuwen verankerd voor God te brengen.
in de christelijke liturgie.
Alles wat in de wereld gebeurt
Vanaf de zesde eeuw verdween gaat christen mensen aan. Ze
het. Het Tweede Vaticaanse
dienen te weten wat er gebeurt
Concilie herstelde het als een
om hen heen. Ze dienen het
van de belangrijkste
Woord te kennen om te weten
ogenblikken van deelname van wat dat Woord voor ons
het volk.
betekent en van ons vraagt, hier
Het heet het “gebed van de
en nu.
gelovigen” omdat het
uitsluitend gebeden mocht
Bronnen:
worden door de gedoopten.
Van offer naar feest, E. Grasso
Gelovig staat hier tegenover de Wat gebeurt er in de mis, Y. de
niet-gedoopten en niet
Jong
tegenover de celebrant. Het zijn
geen privé-gebeden, het zijn
Ger Claessens.
gebeden van de gemeenschap
met daarin intenties voor de
universele Kerk, voor de wereld
en haar leiders, voor mensen die

“The friendship that can cease has never
been real.” - St. Jerome
“There are more tears shed over
answered prayers than over unanswered prayers.”-St. Teresa of Avila

“We will either accuse ourselves or
excuse ourselves.” -St. Jean Baptiste
Marie Vianney, Pastoor van Ars
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Weer terug …
De bouwactiviteiten aan de Eindstraat naderen
hun voltooiing. Zoals u wellicht weet , krijgt ook
de “het Borggraaf Paviljoen”, de nieuwe naam
voor Venrays Museum, een nieuw onderkomen.
In het oude museum waren een aantal
voorwerpen te zien die door de Sint Petrus’
Banden kerk, soms in langdurende, bruikleen
waren gegeven. Dit waren vooral kandelaars,
schilderijen, enkele beelden en tekeningen.
In verband met de aanstaande verhuizing is in
overleg tussen het kerkbestuur en het museum
besloten deze voorwerpen terug te brengen naar
de kerk. Tegen de tijd dat het nieuwe museum
weer ingericht wordt, kan dan bekeken worden
of nog tot bruikleen van een of meer voorwerpen
opnieuw in bruikleen gegeven kunnen worden.

Pax uit de 14e eeuw
Foto uit “Kathedraal van de Peel”; fotograaf: Hans Werther

Bij de teruggekeerde voorwerpen zijn twee
objecten die bijzonder zijn en daarom wel extra
aandacht verdienen.
Op de eerst plaats is dat het oudste voorwerp dat
onze kerk bezit. Dat is de PAX- uit de 14e eeuw.
Een klein, maar zeldzaam object. Het van ivoor,
slecht 7,7 x 5,2 cm groot en gevat in een
eikenhouten lijstje. Afgebeeld zijn de
Driekoningen. Zij bieden het kindje Jezus, op de
schoot bij Maria, hun geschenken aan. Het paxbordje (“la paix”) verving in de latere
Middeleeuwen de vredeskus van mond tot mond.
Toen daar al te vrij mee werd om omgegaan en
wellicht ook om hygiënische reden, werd een Pax
ingevoerd. Het voorwerp ging vanaf toen bij de
gelovigen van hand tot hand en kusten dit
voorwerp. Nu wensen wij elkaar na het Agnus Dei
de vrede van Christus.
Terug is ook een bijzonder schilderij uit de 15e
eeuw. Niet alleen van wege de ouderdom
opmerkelijk, maar vooral ook omdat het zowel
op de voorkant als op de achterkant een
voorstelling te zien is.
Op de voorkant is Christus met afgebeeld als
tuinman met een schop. In zijn handen en
voeten de wonden van de kruisiging. Hij staat in
een mooi landschap en voor hem zit Maria
Magdalena geknield. Zij heeft een geopende
zalfbus in haar handen. Zij draagt rijke kleding.
Deze ontmoeting van Jezus met Maria is ook

“Noli me tangere”
Foto uit “Kathedraal van de Peel”; fotograaf: Hans Werther
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bekend als: “Noli me tangere”; ( Raak me niet
aan.) een verwijzing naar de Verrijzenis.
Op de achterkant is een afbeelding van de
Apostel Petrus te zien. Hij draagt zijn teken van
herkenning: een sleutel en een boek. Hij is
afgebeeld met een grote tonsuur
( kruinschering).
De geschiedenis van het schilderij is ook
vermeldenswaard. In de twee helft van de 19e
eeuw voerde Pierre Cuypers allerlei renovaties
aan de kerk uit. Via hem kwam het schilderij
terecht in het Rijksmuseum in Amsterdam en
daar verdween het in het depot en werd bijna

vergeten. Maar dankzij speurwerk van de heren
B. Kruysen, E. Messemaeckers , J. Verbeek en K.
Swinkels werd het opgespoord. Nadat het door
het Rijsmuseum grondig gerestaureerd was,
kwam het in 1985 weer terug naar Venray. Het
was sindsdien te zien in het Venrays Museum
Nu zijn zowel de Pax als het schilderij te zien in
een van de vitrines in de kerk.
Jan van Casteren
Voorzitter Stichting Behoud en Restauratie
Beeldenschat

KERKBIJDRAGE MET BELASTINGVOORDEEL
Wilt u bijdragen aan de actie Kerkbalans met belastingvoordeel? Dat kan met een periodieke schenking. Het gaat
bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze legt u vast in een
schenkingsovereenkomst. Uw parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) waardoor uw gift aftrekbaar is.
Uw gift aftrekbaar
Omdat u een deel van uw gift aan de parochie terugkrijgt van de Belastingdienst, kunt
u meer geld overhouden van uw jaarlijkse schenking of ervoor kiezen om een groter bedrag te schenken zonder
dat het u meer kost.
We geven u graag een voorbeeld:
Zonder overeenkomst
Uw gift

€ 360,-

Met overeenkomst
Optie 1
€ 360,-

Met overeenkomst
Optie 2
€ 605,-

Belastingvoordeel

€ 0,-

€ 146,-

€ 245,-

U betaalt netto

€ 360,-

€ 214,-

€ 360,-

In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een modaal inkomen (€36.500, Bron: CPB).
Schenkingsovereenkomst regelen
U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Het enige dat u hiervoor hoeft te
doen is een Periodieke Schenkingsovereenkomst ondertekenen en naar de penningmeester van uw kerkbestuur
sturen.
Deze overeenkomst kunt u downloaden via de website http://www.belastingdienst.nl/ik doe een schenking/gift
aan een goed doel
Meer informatie
Met de rekenhulp berekent u op deze site wat uw voordeel is van schenken met een periodieke schenkingsovereenkomst.
Wilt u meer informatie over schenken met belastingvoordeel aan uw parochie, dan kunt u contact opnemen met
de penningmeester van uw parochie.
Wil Megens en Jan Loonen, penningmeesters Paterskerk en Grote Kerk.
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Hoi kinderen,
Het thema van deze Samen Kerk is:
Kerkbalans, mijn Kerk verbindt.
Poeh……waar gaat dat dan over? Over dat we er samen voor
zorgen dat iedereen zich verbonden kan voelen met mensen
en met God. Niemand mag alleen zijn, zich alleen voelen.
Omdat Jezus altijd voor iedereen zorgt, willen wij Zijn
voorbeeld volgen en ook al ben je nog niet zo groot, ook jij
kan zorgen dat kindjes op school bijvoorbeeld zich niet
alleen hoeven te voelen.
Verbind je mee??????
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Lees het verhaal van de barmhartige vader maar eens.
Samen met papa of mama……of misschien kun je het al alleen!
Het staat in de bijbel bij Lucas 15, 11-32.
Een vader had twee zonen. En één zoon was op een gegeven
moment héél erg alleen en eenzaam. Hij was heel erg fout
geweest, maar de vader bleef altijd van hem houden en
zorgde er voor dat de zoon op een gegeven moment weer
verbonden werd met de mensen, maar zeker ook met God!!!!

12 |

Een moeilijke puzzel voor de wat grotere kinderen:
Door de nummers te ‘verbinden’ kom je er achter op welke
dieren de zoon paste toen hij zo eenzaam en alleen was.
(Of heb je het stiekem nog onthouden van het verhaal?)
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In afwachting van het Licht der Wereld
Over de eeuwenoude traditie van de Gulden Mis
Wanneer het aardoppervlak de lichtende zon
niet gewaarwordt, wordt kunstlicht ontstoken.
Dit wordt zichtbaar in de advent- en kerstperiode
waar de steden en straten door kunstlicht
gedecoreerd worden. In geestelijke zin verwart
de mens voortdurend het kunstlicht en het Ware
Licht. De mens zoekt verlichting in allerlei
kunstmatige lichtbronnen en eigen beelden van
het goddelijke, zonder omgang met de Heiland
die het Licht van alle Volkeren is.

(Thurston, 1911). De kaars bestaat uit drie
elementen: de was, de pit (of lont) en de vlam. De
bijenwas staat voor het gehele Lichaam van
Christus, de kerk. De pit van de kaars staat voor
de ziel van Christus en de vlam zelf duidt op de
goddelijkheid van Christus. Met Pasen wordt het
licht van Christus (Lumen Christi) ontstoken dat
met een drietonige proclamatie naar het altaar
wordt geleid. Vervolgens wordt het Exsultet
ingezet. De diepere betekenis van de elementen
van elke kaars, en dus ook van de paaskaars, werd
Het licht schijnt in de duisternis, maar de door Ennodius aan het begin van de 6e eeuw als
duisternis nam het niet aan. (Joh. 1, 5)
volgt weergegeven (Thurston, 1911). De was van
de kaars, zo geloofde men, was
Het kaarslicht speelt in de liturgie een
parthenogenetisch (maagdelijke voortplanting)
belangrijke rol. Het woord kaars komt volgens de door bijen geproduceerd. De bijenwas stond dus
etymologie (Philippa, 2003-2009) van het latijnse symbool voor de geboorte van Jezus uit de
woord ‘cerata’ dat duidt op ‘met was bestrijken’. Heilige Maagd Maria. De papyrus, die als pit van
In de 4e eeuw werd door kerkvader Hiëronymus de kaars diende, werd gewonnen uit rivierwater,
al de rijke symboliek van het kaarsengebruik in
hetzelfde waterelement dat geheiligd werd door
de liturgie aangegeven door een briefwisseling
de doop van Christus. De kaarsenvlam werd als
met Presidius, diaken van Placentia, waarin aan
symbool gezien van de brandende braamstruik
Hieronymus wordt gevraagd om een ‘carmen
waarvan het gebladerte onaangetast bleef. De
cerei’, een gedicht van de kaars te schrijven
kaars kan dus worden gezien als een teken van de

14 |

genade die de natuur verheft. De materiële
wereld wordt door God voortdurend geheiligd
totdat zij, om met Paulus te spreken: “ook verlost
zal worden van de slavernij der
vergankelijkheid” (Rom. 8, 21). Zowel de aardse
natuur als onze eigen natuur is in afwachting van
de verlossing; haar volmaakte einddoel en baken
van hoop.

zijn heilswerk op aarde begon. De profeten van
het oude verbond in acht nemend, vangt de
Gulden Mis aan met het ‘Rorate caeli desuper, et
nubes pluant iustum’. Deze smeekbede richt zich
tot God die de gerechtigheid herstelt door de
opoffering van zijn enige Zoon. De hemelpoort
was immers gesloten door de zonde van Adam.
Maar in het kribbehout ligt de Nieuwe Adam die
door het kruishout ons heeft verlost. De kaarsen
In de Adventsperiode wordt ons hart voorbereid van de Gulden Mis zijn een natuurlijke weergave
op de komst van het Vleesgeworden Woord.
van de bovennatuurlijke realiteit dat het Licht der
Wanneer wij onze blik wenden tot de zon, dan
wereld tot ons zal komen met Kerstmis. De
kijken we snel terug naar de aarde. Haar kracht is advent, waarin de Gulden Mis wordt opgedragen,
zo verblindend dat wij slechts geleidelijk meer
is een liturgische periode waarin we niet alleen
van de zon onder ogen kunnen zien. Hoeveel
bedacht zijn op de komst van Jezus maar ook op
temeer geldt dit voor de ‘Zon van ons bestaan’,
zijn wederkomst aan het einde der tijden vanuit
het Licht uit Licht. De heiligen in de hemel
het Oosten. Het oosten is ook de windrichting
aanschouwen dit Licht van aangezicht tot
vanwaar de zon opgaat. Wanneer de priester, zijn
aangezicht. Wij zullen steeds meer van Hem
gezicht naar het tabernakel wendend, de Heilige
kunnen zien als we de adventsperiode
Hostie omhoog heft, wordt ook het
aanwenden om Hem in de kribbe van ons hart te aardoppervlak door de zon verlicht.
ontvangen. Een manier om ons voor te bereiden
bestaat in het bezoeken van een Gulden Mis.
Deze H. Mis werd op zaterdag 10 december in
alle vroegte (7:00u) aan het hoogaltaar van de
Paterskerk opgedragen. De Gulden Mis is een
eeuwenoude H. Mis die in een oerdonkere kerk
onder een zee van kaarslicht wordt opgedragen.
Een aantal vrijwilligers hadden op de vooravond
van de Gulden Mis alle kaarsen uit de uithoeken
van de kerk tevoorschijn gehaald. Dat leverde
een prachtig verlichte H. Mis op waar ongeveer
40 man bij aanwezig waren (zie afbeeldingen).
De misteksten van deze Gulden Mis staan
bijzonder stil bij de incarnatie van het Woord
door het ‘fiat’ van Maria. Door haar jawoord
kwam de Verlosser ter wereld.
De H. Mis werd gevierd richting het Oosten in afwachting
van de wederkomst van Christus.

De donkere kerk doet denken aan de duisternis
die deel was van de mensheid alvorens Christus

De Gulden Mis ontleent haar naam aan de
bijzondere kracht die aan het bijwonen van deze
H. Mis werd toegedicht (Kruitwagen, 1906). Zij
komt voort uit de H. Mis van
quatertemperwoensdag na de 3e zondag van de
advent. De quatertemperdagen vinden hun
oorsprong in het heidense gebruik om driemaal
per jaar zegen te vragen over de oogst. De kerk
heeft in haar wijsheid dit goede gebruik
overgenomen en maakte van deze dagen drie
vasten- en boetedagen om de genade over de
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oogst af te smeken. Omdat er steeds meer
wijdingen in de vroege kerk plaatshadden, en de
quatertemperdagen ook bedoeld waren om
genade af te smeken voor komende wijdelingen,
diende ook het aantal quatertemperdagen
vermeerderd te worden tot vier
quatertemperdagen. Deze vier
quatertemperdagen correspondeerden met de
vier seizoenen. De H. Mis op de
quatertemperwoensdag (die later Gulden Mis
werd genoemd) had door de
eeuwen heen een groeiend
mariaal karakter gekregen. Op
veel plaatsen werd zelfs de hele
liturgie van Maria Boodschap op
deze dag gevierd. Zowel in het
oude brevier als in het Evangelie
staat de annunciatie (het ‘missus
est’ evangelie) centraal. De engel
Gabriël bezoekt Maria om haar de
komst van de Vredevorst te
voorzeggen. In de middeleeuwen
werd tijdens de quatertempermis
niet zelden een incarnatieritueel
van de tweede orde
voorgedragen. Het mysterie van
de incarnatie (dat God mens
wordt) werd dan vleselijk
uitgebeeld door een duif die
landde op de schoot van de
Moeder Gods. Dit fenomeen werd
tijdens de H. Mis uitgevoerd. Het
is ook zichtbaar in de schildering
van Jan van Eyck over de
annunciatie waar duidelijk
liturgische elementen en een duif
aanwezig zijn (National Gallery of
Art, n.d.). Het Mariale karakter
van deze H. Mis blijkt ook uit de
statiekerk die is toegewezen aan
de liturgie van quatertemperwoensdag: de Maria
Maggiore in Rome. De eerste christenen
verzamelden zich op een centrale plek en gingen
vanuit deze plek in processie en gebed naar de
statiekerk (in dit geval de Maria Maggiore) die bij
de liturgie van de dag hoorde. Daarnaast waren
er nog ander kenmerken van de Gulden Mis die
haar verhieven tot het karakter van een feest
zoals de invoering van het gloria dat in deze H.
Mis op de quatertemperwoensdag in de advent
niet gebruikelijk was.
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Een tweede kenmerk van de Gulden Mis betreft
het vroege tijdstip waarop zij plaatsheeft. In de
paterskerk vond zij plaats om 7:00u ’s ochtends.
Naast het praktische punt dat aardse donkerte
noodzakelijk is om gevoelig te worden voor
kaarslicht is er nog een andere reden. Het vroege
tijdstip is waarschijnlijk voortgekomen uit de
analogie van de Gulden Mis met het hoogfeest
van Kerstmis (Kruitwagen, 1906). Met Kerstmis
was men gewoon drie missen te celebreren
waarvan de eerste tussen de
metten en lauden plaatsvond. Op
deze manier waren de metten, mis
en lauden een geheel. Deze
traditie heeft navolging gekregen
in de Gulden Mis vanwege het
zwaartepunt dat zowel bij Kerst als
bij de Gulden Mis bij de incarnatie
lag.
Op het moment van schrijven
bevind ik mij voor een korte
retraite in een
benedictijnenklooster. De
completen (het gebed waarmee
Benedictijnen de dag afsluiten)
vond zojuist plaats. De kerk was
oerdonker. De donkerte wordt
onderbroken door een met
kaarslicht verlichte kerststal
waarin de Vredevorst is
neergelegd. Achter de kerststal
bevindt zich het Allerheiligst
Sacrament dat ‘dieren mochten
aanschouwen’ (Solesmes, 1961, p.
382).

Het Woord is vleesgeworden, en
het heeft onder ons gewoond!
(Joh. 1, 14)
Stefan Ansinger
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Hoe is het nu eigenlijk met
aalmoezenier de GraafWoutering
In ons dekenaat hebben vele
verschillende kapelaans, priesters en andere clerici gewerkt.
Daarvan zijn er ondertussen met
emeritaat 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
deken Alexander de Graaf Woutering in Horst, die binnen ons
dekenaat van 1993 tot 2009 als
kapelaan, aalmoezenier en administrator (waarnemend pastoor) werkzaam was.

1989 in Horst als 24 jarige kapelaan mocht beginnen. In 1993
ging hij vervolgens aan de slag
als kapelaan in Venray. Een bijzonderheid daarbij was, dat hij
al die tijd, weg zijnde uit Horst,
aan de Horsterweg in Castenray
woonde, aangezien er op dat
moment in Venray geen huis
beschikbaar was. De pastorie in
Castenray was echter onbewoond en zo werd dit zijn woonplek. Daarmee woonde hij dichter bij Horst dan bij Venray. Met
als gevolg: zelfs de boodschappen en bankzaken werden al die
jaren gewoon in Horst gedaan.

Op zaterdag 8 januari 2017 had
ik in de vroege ochtend een afspraak met de deken van Horst;
voor velen beter bekend als aalmoezenier de Graaf Woutering
van de Paterskerk. Ik werd hartelijk ontvangen in de prachtige
dekenij, waarvan het interieur
zelf al een verhaal leek te vertellen. Toen ik de deken vroeg hoe
het met hem is, was zijn eerste
antwoord kort en krachtig:
‘Dank. Goed.’ In de manier
waarop dit antwoord uitgesproken werd klonk voor mij door,
wat ik gaandeweg het interview
ook zou ervaren, namelijk dat de
deken van Horst goed nadenkt
over wat hij zegt en een dankbare, beleefde en betrokken indruk op mij gemaakt heeft.
Op 8 februari 2009 heeft hij afscheid genomen van Venray en
kort daarna, 22 maart, werd hij
als deken van Horst geïnstalleerd. Het voelde voor hem aan
als thuiskomen, omdat hij in

Ik kende de deken vooral onder
de aanspreektitel aalmoezenier.
Daar ik echter nooit precies begrepen had, wat dit nu precies
inhield, besloot ik die vraag
maar eens te stellen. Deken de
Graaf Woutering vertelde dat
hij nog steeds ‘Aalmoezenier van
Sociale Werken’ is. Het is een
functie die in 1902 in het leven
is geroepen binnen het bisdom
Roermond met als doel de Sociale Leer van de Kerk handen en
voeten te geven binnen de provincie Limburg. Dokter Poels uit
Venray was een van de grondleggers van dit proces, waarbij
hij samen met anderen een
groot deel van het sociaalmaatschappelijk leven in Limburg heeft georganiseerd. De
aalmoezeniers hebben in dit
proces een belangrijke rol gehad, zoals het opzetten van de
vakbonden, werkgeversvereniging en bijna het volledige verenigingsleven. Aalmoezeniers

hebben heden ten dage een adviserende rol binnen de sociaaleconomische en maatschappelijke organisaties.
In reactie op zijn uitleg stelde ik
hem de vraag of het soms niet
moeilijk is om met grote partijen
met grote belangen om tafel te
zitten? Daarop antwoorde de
deken dat hij zijn werk ziet als
dat van een zaaier. God vraagt
van hem om zijn talenten en
netwerken zo goed als hij kan in
te zetten. En in de wetenschap
zoals hij het zelf verwoorde ‘dat
onze lieve Heer hem op deze
wegen zendt’ en dat hij daar
deel van mag uitmaken schenkt
hem als aalmoezenier zeker voldoening in zijn werk.
Het wezenlijke werk dat de Kerk
doet vindt niet enkel plaats in
Rome door de paus en de kardinalen, maar juist vooral op straat
vertelt deken de Graaf Woutering. Het beeld van de Kerk
wordt eerder bepaald door de
manier waarop mensen door
een vrijwilliger of priester te
woord gestaan zijn, dan door
datgene wat een paus zegt.
Als deken van Horst ziet hij zich
daarin als een soort van scout,
die ten eerste probeert mensen
met talenten te verzamelen en
hen vervolgens het gezicht van
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de Horster Kerk te laten worden. Daarbij heeft hij vanaf 2009
de kerkbesturen na laten denken over de vraag: ‘Welke kerk
willen jullie zijn?’ Kerkmeesters
en vrijwilligers formuleerden dat
zij een actieve, sociaalmaatschappelijk betrokken kerk
wensen die zich niet in de sacristie opsluit en zich ook niet beperkt tot liturgie en catechese,
maar de straat opgaat en zich
met relevante thema’s bezig
houdt en conform deze wensen
wordt het dekenaat georganiseerd. En de kerk bestaat niet uit
een gebouw met een priester,
waarin missen gehouden worden, maar de kerk bestaat uit
gedoopte mensen die leven
vanuit de waarden en normen
vanuit het evangelie. Een belangrijk principe uit de sociale
leer van de Kerk om dit te bereiken wordt het subsidiariteitsprincipe genoemd. Dit houdt in
dat verantwoordelijkheid daar
moeten worden neergelegd
waar ze thuishoort en het liefst
zo laag mogelijk; mensen moeten verantwoordelijk zijn voor
hun eigen situatie, kerkmensen
dienen verantwoordelijk te zijn
voor hun eigen parochie en aan
hen moeten echte verantwoordelijkheden gedelegeerd worden en niet alleen het kluswerk
dat de priester zelf niet zou kunnen doen. In de Nederlandse
verzorgingsstaat, die uit haar
voegen is gegroeid en nu enorm
onder druk staat, zijn veel verantwoordelijkheden door de
staat overgenomen. Dit heeft
helaas in sommige situaties, zoals in de Mijnstreek, er toe geleid dat mensen volledig vertrouw(d)en op de staat of de
organisatie van de staatsmijnen
en daardoor zelf te weinig tot
geen initiatieven meer namen of
verantwoordelijkheid meer
droegen. Als aalmoezenier pleit
de Graaf Woutering er daarom
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voor dat de lokale kerkgemeenschap zelf kerk dient te zijn en
dat moet meer handen, voeten
en gezicht gegeven worden.

len doet de deken niet (meer).
Het klavierspel heeft ooit deel
uitgemaakt van zijn algemene
opvoeding en heeft zeker bijgedragen tot een betere waardeEén van de manieren waarop in ring voor de muzikale dimensie
het dekenaat Horst de kerk zijn binnen de liturgie. Maar de
sociale gezicht laat zien is vanuit vaardigheid om te spelen heeft
het netwerk Diaconie-Nu, dat
hij verleerd. Daarom laat hij het
deken de Graaf Woutering sa- pianospel liever aan gasten over.
men met gedreven vrijwilligers
vanaf 2009 opgezet heeft. Ener- In zijn vrije tijd leest de deken
zijds bestaat het uit een ingraag als de tijd het toelaat. Een
loopochtend en anderzijds uit
boek dat hij recent las, gaat over
een netwerk dat hulp kan biede geschiedenis van de Nederden bij mensen in nood. Ook het lands-Engelse familie Bentinck.
jeugd- en jongerenwerk
Een ‘juweel’ van dit moment
(kinderclub, tienerclub, misdie- noemt hij The Transylvanian Trinaars en acolieten, 16+ bezinlogy 2 and 3; They were found
ningsgroep, kinderkoor) draagt wanting, They were divided van
daarbij graag een steentje bij
de auteur Miklós Bánffy. Gedoor activiteiten als Nacht zon- schiedenis speelt een belangrijder dak ten behoeve van een
ke rol en verklaart hoe de kerk
welkomst dag voor kinderen van en Europa zich ontwikkeld hebvluchtelingen uit Syrië en Irak te ben. Kerkgeschiedenis is voor
organiseren. Daarmee gaven de een belangrijk deel Europese
kerkelijke jongeren uit Horst
geschiedenis en omgekeerd;
zelfs gehoor aan de oproep van Europese geschiedenis is goedpaus Franciscus om een “cv van deels kerkgeschiedenis en men
diaconie” op te bouwen ter
moet beide bestuderen om het
voorbereiding van de Wereld
heden te begrijpen. De deken
Jongerendagen te Krakau afge- betreurt het dan ook, dat de
lopen zomer. Door deze en an- jeugd in Nederland zo weinig
dere diaconale activiteiten blijft weet over de eigen vaderlandse
de kerk in Horst dan ook van
en Europese geschiedenis. Zijn
sociaal-maatschappelijke bete- twee Poolse kapelaans en de Sri
kenis.
Lankese kapelaan ontdekken
met verbazing dat Nederlandse
Net als Christus, probeert de
mensen en vooral jongeren amdeken zich vooral tussen het
per de tekst van het eigen volksvolk te begeven. Maar ook
lied kennen en bijna niets weten
Christus trok zich met regelmaat over nationale helden en geterug. Ik was benieuwd wat hij in beurtenissen uit het verleden.
zijn spaarzame vrije tijd deed,
dus vroeg ik het hem. Hij vertelt Na een ruim uur is de thee op en
dat zijn dagindeling vaste gede tijd voorbij. Het was een harbedsmomenten kent als brevier telijk gesprek, voor mij een aanen rozenkrans, maar met regel- gename persoonlijke kennismamaat geniet hij van stille dagen king met de deken van Horst,
of retraites. Deze momenten
oud-kapelaan en tot op de dag
herinneren hem eraan dat hij
van vandaag, aalmoezenier de
een priester is en niet een baan Graaf Woutering.
heeft. In de dekenij staat een
prachtige piano, maar erop spe- Arthur Gerritzen

Nieuw lid kerkbestuur:
Catherine Mijnster
Begin januari 2017 is Catherine Mijnster geïnstalleerd als lid van het kerkbestuur van beide parochies in Venray-Centrum.
Ieder kerkbestuurslid richt zich op een bepaald
aspect binnen deze parochies.
Het aandachtsgebied van Catherine is diaconie.
Diaconie zou je kunnen omschrijven als “het
maatschappelijk werk” van de parochie: aandacht
voor alle mensen die onze ondersteuning nodig
hebben: mensen die oud zijn of ziek of arm,
vluchtelingen, asielzoekers.
Daarom is Catherine namens het kerkbestuur lid
van de Venrayse Franciscusgroep. Deze groep is
vorig jaar opgericht door de Katholieke parochies
en de Protestantse gemeenschap in Venray.
De groep biedt hulp aan mensen in nood die nergens anders terecht kunnen en ondersteunt vrijwilligers die deze mensen willen helpen, bijv.
door een “cursus vluchtelingenmaatje”.
Verder is Catherine voorzitter van een werkgroep
die sinds 2013 gebedsdiensten in de Mulder
voorbereidt. Daarnaast richt ze zich ook op de
avondwake -, ziekenbezoek groep.
Catherine woont aan de Oostsingel in Venray. Ze
is getrouwd met Henk Mijnster en ze is de moeder van Marloes (28), Koen (26) en Ruud (23).
Echtgenoot Henk is werkzaam bij de Gemeente
Venray. Hij is Kwaliteitsmedewerker binnen de
afdeling Bedrijfsvoering.
Dochter Marloes werkt bij Noorderbrug in Deventer een wooncentrum voor doven en slechthorenden zij bied begeleiding bij het zelfstandig
wonen en begeleidt personeel dat bij die ondersteuning betrokken is. Zoon Koen werkt bij Pluryn
in Groesbeek als woonbegeleider in een groep
voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en zware gedragsproblemen.
De jongste zoon, Ruud, studeert fiscaal recht aan
de Universiteit Tilburg.
Catherine is werkzaam bij Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg.
Dit is een samenwerkingsverband van 17 zorgorganisaties in deze regio, ontstaan uit de veranderingen in de zorg. De regering wilt dat de mensen

zolang als
mogelijk in
de thuis situatie verblijven, hiervoor
is ondersteuning nodig
voor zowel
de persoon
met dementie, als de
mantelzorger.
Dementie is een verzamelnaam er zijn zeker 50
varianten van dementie. De bekendste vorm van
dementie is Alzheimer dementie, 70% van de
personen met dementie heeft deze vorm.
Een van de slogans van Alzheimer Nederland is:
‘Dementie; hij heeft het, zij lijdt eronder!’
Dementie treft niet alleen de persoon met dementie, als individu maar heeft tevens een grote
impact op de mensen in de directe omgeving van
de persoon met dementie.
Als Traject begeleidster (TB) is zij ( samen met
haar collega’s) “een spin in het web” in de zorg
voor de persoon met dementie als voor de omgeving. Zij coördineert, begeleid, adviseert de persoon met de dementie, de Mantelzorger als ook
de Thuiszorg medewerkers, de dementie vrijwilligers enz. Zij heeft een nauw contact met de
Huisarts, de praktijk ondersteuner de geriater
enz.
De huisarts of de geriater verwijzen de mensen
door naar Hulp bij Dementie, het meest ideaal is
het als de begeleiding kan starten wanneer het
dementie proces nog niet ver gevorderd is, de
zorgvraag van de persoon met dementie en zijn
mantelzorger zijn leidend voor de TB.
De traject begeleider stopt de begeleiding tot 6
weken na overlijden of bij opname binnen een
kleinschalig wonen denk bijv. aan Vincentiushof
van de Zorggroep.
Uit de positieve en enthousiaste manier waarop
Catherine over haar werk praat, valt af te leiden
dat roeping en beroep hier dicht bij elkaar liggen.
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Haar gezin en haar werk zijn haar leven. Ze houdt
nog wat tijd over om met vriendinnen te wandelen, is gesprek leider van het Alzheimer café Venray, volgt een cursus mindfulness en kan van muziek te genieten. Muziek is voor haar emotie,
emotie die even goed vertaald kan worden in
hard rock, in jazz als in klassieke muziek. Marco
Borsato dus náást de Matthäus Passion.

Toen deken Smeets in de loop van vorig jaar aankondigde dat hij op huisbezoek zou komen was
ze in eerste instantie nieuwsgierig naar het doel
van dit bezoek. Verbaasd was ze toen hij haar
vroeg lid te worden van het kerkbestuur, een verzoek dat ze absoluut niet verwacht had. Op haar
eigen verzoek is ze een aantal maanden te gast
geweest bij de kerkbestuursvergaderingen. Wat
daarin aan de orde kwam en ook de manier van
vergaderen spraken haar aan. Diaconie is een terrein waar ze zich ook door haar werk prima thuis
voelt.
En dus volgde op 4 januari l. haar installatie,
waarbij ze met de hand op de bijbel beloofde
zich in te zetten voor beide parochies in VenrayCentrum. Een belofte die ze, gezien haar vele
kwaliteiten en grote betrokkenheid, zeker waar
zal kunnen maken.
De redactie wenst haar daarbij veel succes en
voldoening.

Ook door het vanzelfsprekende voorbeeld van
haar ouders voelde ze zich van jongs af aan thuis
in de katholieke kerk, achtereenvolgens in Geertruidenberg, Wanssum en nu in Venray.
Ze heeft die betrokkenheid nooit als een belasting ervaren. In de periode waarin het gezin Mijnster in Wanssum woonde was Catherine als lector
actief in de St. Michaëlsparochie. Ook werkte ze
daar mee aan de voorbereiding van de gezinsmissen. Beide activiteiten zette ze voort toen ze in
Venray kwam wonen. Ook Henk Mijnster is lector
in de Grote Kerk, en zit in de werkgroep Sacrament Processie.
Ger Claessens.

WOORD EN COMMUNIEVIERING IN UW WIJKCENTRUM
WIST U AL DAT ER EEN VRIJSWILLIGERSGROEP IS DIE WEKELIJKS EEN
WOORD EN COMMUNIEVIERING ORGANISEERT IN
“ ’T SCHÖPKE”, UW WIJKCENTRUM. EN DAT DOEN ZIJ AL RUIM 2 JAAR.
Zoals de aanhef zegt is er iedere week een woord en communieviering.
Eenmaal per maand zal dat een Eucharistieviering zijn. En voor wie is deze bedoeld ? Iedereen is welkom. Jong en oud. Dus niet alleen voor de
bewoners van De Mulder zoals misschien wel gedacht wordt. De viering
vindt plaats op zaterdagavond en begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur. De deur staat open vanaf 18.00 uur, anders belt u even
aan.
De vieringen worden ondersteund door samenzang, koorbegeleiding of
door een muziekensemble.
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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.

4e zondag van de advent
18 december 2016
Jesaja 7,10-14
Lucas 1,39-45
Jesaja zegt tegen koning Achaz:” "Vraag de Heer
uw God om een teken, hetzij hoog in de hemel of
diep in de hel.”
Achaz antwoordt: “Ik vraag niet om een teken.
Ik wil de Heer niet op de proef stellen.”
In eerste instantie zou je denken dat dat het enige juiste antwoord is. Dat is het ook maar in dit
geval is het motief achter het antwoord niet juist.
Diep in zijn hart is Achaz bang dat God een teken
zendt dat hem niet uitkomt, dat hem een weg
wijst die hij niet wil gaan.
Achaz regeert over het kleine koninkrijk Juda.
Om zijn rijkje veilig te stellen vraagt hij de koning
van het veel grotere Assyrië om steun en gaat in
ruil daarvoor de goden van de Assyriërs aanbidden.
Achaz is bang dat een teken van de échte God
hem veroordeelt en opdraagt terug te keren naar
de Ene. Dat wil Achaz niet en daarom sluit hij God
buiten want Hij komt Achaz ongelegen.
Vergeleken met Achaz is Jozef een toonbeeld
van bescheiden integriteit.
Jozef ontdekt dat zijn verloofde Maria zwanger is,
maar niet van hem.
Omdat hij rechtschapen is en zijn verloofde niet
in opspraak wil brengen overweegt hij om haar in
stilte te verlaten. “In stilte”: hij gaat haar niet aanklagen van overspel, wat in die tijd en in dat land
een reden voor steniging kon zijn.
Jozef stelt zich open voor de boodschap van een
engel van de Heer die hem zegt niet bevreesd te
zijn om Maria tot zijn vrouw te nemen want “het

kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter
wereld brengen die gij Jezus
moet noemen, want Hij zal zijn
volk redden uit hun zonden.”
Jozef zet zijn deur open voor het
woord van God, hij gaat op zijn
uitnodiging in en doet wat Hij
wil.
Wees niet bevreesd, wat er ook
gebeurt, hoe onzeker je lot ook is, “Want zie, Ik
ben met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld”.

Geboorte van de heer, Eerste Kerstdag
2016
Jesaja 52,7-10
Johannes 1,1-18
Als de engelen de herders gaan vertellen dat in
die nacht hun Verlosser is geboren, beginnen zij
met “Vreest niet…”. Die aansporing komt in de
bijbel 365 keer voor.
Drie keer in verband met de geboorte van de
Christus.
Zacharias krijgt de raad “Vreest niet” als hem
wordt verteld dat hij uiteindelijk toch een zoon
krijgt: Johannes de Doper. Jozef krijgt die raad als
de engel hem vertelt dat het kind dat Maria verwacht Gods Zoon is en ook de herders dus in de
kerstnacht
En verder staan deze woorden op nog 362 andere
plaatsen in het boek der boeken.
Op ziekenbezoek zie ik een kerststal waar enkele
koningen en de os helemaal tegen de zijwanden
staan, alsof ze bang zijn voor elkaar en voor het
kindje dat eenzaam in het midden in de kribbe
ligt.
Angst is duidelijk aanwezig in onze wereld: angst
voor geweld, terreur, ouder worden, ziekte en
dood. Angst dat ons lot andere wegen inslaat dan
wij gepland hadden.
Om die angsten beheersbaar te maken stellen we
wetten, protocollen en procedures op.
We willen zoveel mogelijk alles onder controle.
Het is goed voor ons om al die angst te verlaten
en ons te richten op het Licht van Gods Zoon dat
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ons vandaag is verschenen. Vertrouwen op God
die met ons is alle dagen van ons leven. Als Hij
met ons is wie zal nog tegen ons zijn. Dat maakt
niet meer uit dan.

klank als je denkt aan talloze wankele, overvolle
bootjes op de Middellandse Zee. Talloze wanhopige vluchtelingen. Sommigen worden gered en
bereiken land. Heel veel anderen niet.
Water kan leven geven en leven nemen. Wijn kan
vreugde geven en kan te gronde richten.
Op de zee van ons leven kunnen we uitsluitend
3e zondag door het jaar
koers zetten naar onze eigen doelen en anderen
22 januari 2017
links laten liggen, overlaten aan de genade van
de zee.
Jesaja 8,23b-9
We kunnen ook op anderen koersen, hen onze
Matheus 4,12-13
helpende handen bieden. Er voor hen zijn. Niet
voor onszelf alleen.
Jezus zag de broers Petrus en Andreas en nog
We kunnen koersen op de duisternis van overtwee andere broers Jakobus en Johannes.
vloed en eigenbelang.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
We kunnen ook koers zetten naar Zijn grote licht,
het waren namelijk vissers.
een licht dat dan gaat stralen over ons die tot dan
Hij sprak tot hen: “Komt, volg Mij; Ik zal u vissers
woonden in het land van de doodse duisternis.
van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem
Een kerkganger.
Vissers van mensen. Dat heeft een macabere bij-

NIEUW: de Samen Kerk-agenda
Beste lezers, een betrokken parochiaan stelde ons de vraag waarom veel informatie die in Samen Kerk geschreven wordt vooral beschrijft wat er gebeurd is in plaats van aankondigt wat er gaat komen. Het zette
ons als redactie aan het denken en zo kwamen wij tot de conclusie dat er wellicht kansen lagen in het
vooraf aankondigen van de mooie activiteiten die we in ons dekenaat organiseren. Om maar enkele voorbeelden te geven die eigenlijk in de kersteditie van Samen Kerk opgenomen hadden kunnen worden noemen we onder andere de volgende:
- Zingen rond de kerststal op zondag 18 december 2016 van 14:00 - 16:00 in de Petrus Bandenkerk
- Familietreffen op zondag 15 januari 2015 aansluitend na de mis van 11:00 in de Paterskerk
- Gezinsviering op zondag 8 januari 2017 om 11:00 in de Petrus Bandenkerk
Terwijl u dit leest hopen we dat zelf ook nog op activiteiten komt, waar wij niet aan gedacht hadden. En
dat zou mooi zijn, want wij roepen u op om samen deze agenda te vullen!
Als u als parochiaan of werkgroep (koor, jongerengroep, familietreffen, werkgroep Taizé, etc) graag dingen onder de aandacht van het dekenaat wil brengen dan luidt ons motto: STUUR HET IN!
Dat insturen mag u op twee manieren doen:
- Een kort bericht voor in de Samen Kerk-agenda;
- Een kort bericht voor in de Samen Kerk-agenda met daarbij een aanvullend artikeltje dat ook in Samen Kerk opgenomen wordt, waarbij de lezer extra informatie krijgt.
Deze suggesties kunt u sturen naar: samenkerkvenray@gmail.com of naar apam.gerritzen@gmail.com
Daarbij maken wij als redactie wel de volgende kanttekening, namelijk dat wij niet verantwoordelijk zijn
voor de volledigheid van de agenda. Wij zijn daarbij afhankelijk van de informatie die de geledingen aanleveren. Wij hopen daarin dan ook op uw begrip.
Mocht u nu denken: ‘Dat is een goed idee, ik ga schrijven!’, dan wijzen wij u erop dat de uiterste inleverdatum voor de volgende Samen Kerk-editie 20 maart is.
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Vrijdag 10 maart
2017
19:30 – 20:30
uur*

Taizé-viering

Zaterdag 11
maart 2017
18:00 – 19:00 uur

Gezinsviering – thema vasten

Zondag 12 maart
2017
11:00 – 12:00 uur

Gezinsviering

Zaterdag 18
maart 2017
20:30 – 22:30 uur

Tienergroep Rock Solid

Zondag 19 maart
2017
11:00-12:00

Hoogmis St. Joep – hoofdcelebrant
bisschop Wiertz

Dinsdag 21 maart
2017
19:30 – 21:30 uur

Samen Kerk-avond ‘Christus op de
koude steen’

Zondag 9 april
maart 2017
11:00 – 12:00 uur

Gezinsviering - palmpasen

Zondag 9 april
maart 2017
11:00 – 12:00
uur*

Gezinsviering - palmpasen

Donderdag 13
april 2017
21:00 uur

Nachtwake aansluitend op viering
Witte Donderdag

Taizé-gebedsviering met zang en muziek. Inzingen
vanaf 19:10. *Na afloop gezellig samenzijn in het parochiezaaltje.

Deze keer niet op zondag, maar dus op zaterdagavond in de Paterskerk!

Met muzikale begeleiding en samenzang

Vanaf groep 8 tot 16 jaar ben je welkom bij de tienergroep. Een leuke avond waarbij aan de hand van spellen en gesprekken het geloof in Jezus verkend wordt.
Aanmelden of informatie bij Arthur Gerritzen

Paterskerk

Paterskerk

Petrus Bandenkerk

de Galmhut
Langeweg 92, Venray

Kerk Smakt

Ter gelegenheid van het hoogfeest van St. Joep.

Gastspreker Winfried Timmers vertelt over ‘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. Hij gaat in op de betekenis, de geschiedenis en verspreiding van dit verschijnsel.
Met muzikale begeleiding en samenzang

Met muzikale begeleiding en samenzang
*Aansluitend worden de palmpaasstokken naar bewoners van Schuttersveld gebracht

Aansluitend op de viering van Witte Donderdag
wordt er traditioneel weer gewaakt in stilte en gebed
bij het Allerheiligste. Inschrijven kan achterin de kerk
of via Arthur Gerritzen (apam.gerritzen@gmail.com /
06-46656753)

Paters Kerk
Parochiezaaltje
Leunseweg 5

Paterskerk

Petrus Bandenkerk

Petrus Bandenkerk
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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

“If you believe what you like in
the gospels, and reject what you
don’t like, it is not the gospel you
believe, but yourself.”
St. Augustine

St. Charles Borromeo
“You cannot be half a saint; you must be a
whole saint or no saint at all.”
St. Therese of Lisieux
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

Kerkbijdrage
Op bankrekening postbank
IBAN: NL42 INGB 0004 2040 20,
t.n.v. parochie Venray-Zuid of
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26,
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven
Smarten inzake kerkbijdrage.
Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur

GROTE KERK
Overledenen

Huub Theunissen, 89 jaar -- Paula van Dijck-van Kempen, 83 jaar

Huwelijken en Jubilea

Toon en Mientje Jakobs – van der Straaten, 50-jarig huwelijk

Dopelingen

Tijme Janssen -- Anne Kierschner -- Maud Vergeldt -- Sofiya Oldenburg

PATERSKERK
Overledenen

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

Piet Janssen, 88 jaar -- Gerrit Philipsen, 91 jaar

H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Geen
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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

“The best way not to
find the bed too cold is
to go to bed colder than
the bed is.”

Huwelijken
Dopelingen
Geen

