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Pasen, een
woord van de
overkant
Aanslagen, ze zijn aan de orde van de dag. Ze
komen tegenwoordig zo vaak voor dat we er nog
maar nauwelijks bij stilstaan. Ze schijnen een
steeds minder impact op ons leven te hebben.
Het lijkt er wel op dat ze zijn gaan behoren bij
ons leven. Zelfs al komen ze tegenwoordig steeds
dichter bij huis voor, ze doen ons steeds minder.
Eerder zijn wij mensen van slag door
gebeurtenissen die ons eigen leven op zijn
grondvesten doet schudden, dan door grote
aanslagen. Nu is het ook wel weer zo dat de één
eerder van slag is dan de ander, dat ligt nu
eenmaal in het aard van het beestje. De één is al
van slag door iets heel onbenulligs, de ander
komt pas in beroering als de baan op de tocht
komt te staan, of als het huwelijk dreigt uiteen te
vallen. Wat ons allen raakt is als we de
mededeling krijgen dat we aan een
ongeneeslijke ziekte lijden. Vaak stort de wereld
dan in. Wat er ook inhakt is het overlijden van
een dierbare. Na lief en leed gedeeld te hebben
is er ineens die leegte. Maar wat er in ons leven,
wat er in het leven ook gebeurd, het leven gaat
verder. Maar als er een moment komt dat je als
we ware tegen een muur aanloopt, als je blind
bent voor de toekomst, dan ben je midden in een
Paaservaring terecht gekomen.

van ons latijn te zijn, klinkt er vanaf de overkant
een woord. Dit woord, dat horen wij niet altijd
omdat we het maar moeilijk stil kunnen laten
worden. Mensen zijn bang geworden van stilte.
Maar het is juist dat vanuit de stilte de mooiste
momenten opbloeien. Zo ook op die eerste
Paasmorgen aan het lege graf. De eerste dag
brak aan, het werd licht. Het lijkt erop dat hier de
eerste scheppingsdag wordt herhaald, de dag dat
het licht zich scheidde van de duisternis. Ook bij
het graf gaat er licht op, Jezus, het Licht van de
wereld. Wat er ook gebeurd, de woorden van de
engel bij het graf willen ook ons bemoedigen:
“Jullie hoeven niet bang te zijn.” Het zijn
dezelfde bemoedigende woorden die Mozes
sprak bij de uittocht uit Egypte: “Ben niet bang,
blijf volhouden, dan zullen jullie zien hoe de
Heer jullie vandaag zal redden.” (Ex. 14,13).

Het gebeuren op die eerste Paasmorgen moet
ons tot geloof brengen. Want die dag was het
immers ook het geboorteuur van het geloof van
Maria Magdalena. Zij ging inzien dat Jezus bij
haar was, al was het anders dan voorheen. Al
drukt een zware steen op ons leven, we zullen
verder moeten kijken, kijken naar de overkant,
want de hemel komt ons te hulp. Het is aan ons
te zien dat de steen is weggerold, dat God Zijn
Maria Magdalena, zij is onze lotgenoot. Op de
werk doet in het leven, ja ook in ons leven. Wat
eerste dag van de week ging zij naar het graf van er ook gebeurd in het leven, in ons leven, we
Jezus. Er ontstond een hevige aardbeving en of
hoeven niet te vrezen. Ik wens ons allen toe dat
dit nog niet genoeg is, er verschijnt ook nog een het gebeuren op die eerste Paasmorgen voor ons
engel. Dit laatste wil zeggen dat de hemel zelf,
ook een nieuw geboorteuur van geloof wordt,
het graf opent. De stilte die er was op de
een zalig Pasen.
Paaszaterdag, die wordt verbroken. Zoals God in
de stilte van de eerste scheppingsdag sprak: “Er pastoor J. Boon
zij licht”, zo spreekt Hij op Paasmorgen: “Hij
leeft!” Als wij het gevoel hebben aan het einde
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Vieringen rond Pasen
Grote Kerk
Vigilie Palmzondag 8 april

19.15 uur: H. Mis met palmwijding – volkszang.

Palmzondag 9
april

9.15 uur: Palmwijding bij kruis
aan het kerkpad (bij goed weer)

Paterskerk

9.30 uur: Hoogmis –
Gregoriaans Schola
11.00 uur: Gezinsmis
Maandag in de
Goede Week
10 april

9.00 uur: Leesmis

Dinsdag in de
Goede Week
11 april

9.00 uur: Leesmis

18.30 uur Heilige Mis

19.00 uur: Gezamenlijke boeteviering in de
Paterskerk

19.00 uur: Uur van Barmhartigheid.
(boeteviering en biechtgelegenheid)

Woensdag in
de Goede
Week 12 april

9.00 uur: Leesmis

18.30 uur: Geen H. Mis. In plaats daarvan
Aanbidding van het Allerheiligste (tot
19.00 uur)

Witte Donderdag 13 april

19.15 uur: Gezamenlijke H. Mis met voetwassing en herdenking Laatste Avondmaal
–
Petrus’ Bandenkoor –
acolieten Paterskerk.
Aansluitend: Aanbidding van het Allerheiligste.

Goede Vrijdag
14 april

15.00 uur: Kruisweg en kruisverering –
Petrus' Bandenkoor.
Gezamenlijke viering om 19.00 uur in de
Paterskerk.

15.00 uur: Kruisweg (samenzang)
19.00 uur: Herdenking van het lijden en
sterven van de Heer (Collegium Vocale)

Stille Zaterdag
15 april

9.30 uur: Rondbrengen ziekencommunie

20.00 uur: Pontificale Paaswake (Zangers
van Sint Frans - Mgr. De Jong

Eerste Paasdag
16 april

9.30 uur: Hoogmis –
Petrus 'Bandenkoor.

11.00 uur: Plechtige Hoogmis (‘t Zonnelied). Er is kinderwoorddienst.

Tweede Paasdag 17 april

9.30 uur: Hoogmis – met Volkszang.

11.00 uur: Heilige Mis.

21.00 uur: Paaswake met zegening van water en vuur –
Petrus' Bandenkoor.
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Vastenactie 2017
Zorgboerderij voor getraumatiseerde vrouwen in Nepal
Vorig heeft vastenaktie in de gemeente Venray
een gift gevraagd voor een zorgboerderij in Kalika, centraal Nepal. Deze regio is voor een groot
deel verwoest door de recente grote aardbeving.
Deze zorgboerderij is opgezet om door geweld
getraumatiseerde vrouwen een veilige omgeving
te bieden. Begeleiding, creatieve therapie en
meewerken met de dagelijkse activiteiten op de
zorgboerderij is gericht op het weer zelfstandig
functioneren van deze vrouwen. De zorgboerderij wil tegelijkertijd de traditionele biologische
manier van boeren weer terugbrengen in de
dorpsgemeenschap en zo meehelpen aan de wederopbouw van Kalika. De lokale overheid stimuleert Kopila Nepal in dit werk.
De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt en
begeleidt dit project. Mede door de steun van
Vastenactie zijn de doelen van 2016 gerealiseerd;
de zorgboerderij is een feit geworden.
Wat is er in 2016 gebeurd?
Vastenactie 2016 heeft in Venray centrum en de
kerkdorpen het mooie bedrag van 12000 euro
opgebracht. Dit bedrag is in zijn geheel aan de
zorgboerderij in Kalika overgemaakt. Er is het afgelopen jaar veel mee tot stand gebracht. Er is
een geitenstal gebouwd met inmiddels zes gezonde geiten. De vrouwen van de zorgboerderij
verzorgen deze geiten zelf. Verder lopen er ook
een tiental kippen rond, die hun eigen kostje bij
elkaar scharrelen. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het kweken van jonge koffie plantjes.
Dit loopt prima. Als ze groot genoeg zijn, worden
ze verkocht aan de andere bewoners van Kalika,
die inmiddels een training hebben ontvangen
hoe koffie te telen. Zo ontstaan er eigen inkomsten voor de zorgboerderij. De groenteteelt
loopt, maar is nog voornamelijk gericht op zelfvoorziening. Iedereen draagt daaraan bij met
ploegen, zaaien, mesten, water geven, onkruid
wieden enzovoort. De laatste aankoop is een
koe. Direct na de bouw van de stal is zij gekomen.
Zij levert veel melk voor de bewoners. Binnenkort
zal een deel van de melk ook verkocht gaan worden.
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Doelen voor 2017:
De zorgboerderij staat er, en alle middelen om de
zorgboerderij te draaien zijn aanwezig. Er is echter nog niet genoeg geld om vaste kosten als
huur, eten en kleding te dekken. Het doel is de
eigen inkomsten verder te vergroten om dan kostendekkend te zijn.
Verder wordt in 2017 de kwaliteit van de begeleiding verbeterd. Daarvoor is personeel nodig. Het
salaris van een boer, een sociaal medewerker en
de huismoeder zal moeten worden betaald.
Er zal dit jaar ook een herhalingscursus worden
gegeven op het gebied van dierenmanagement
en bevorderen van bodemvruchtbaarheid.
Momenteel worden met de huidige activiteiten
nog niet alle onkosten gedekt. Daarom vraagt
vastenaktie ook dit jaar weer uw financiële steun
voor dit project. We hopen in 2017 op voldoende
giften om de zorgboerderij in Kalika grotendeels
financieel zelfstandig te maken.

De zeven sacramenten: de Eucharistie









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

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 kerstnummer zijn we
ingegaan op de delen 1 t/m 2 a.
In het blad dat uitkwam bij
gelegenheid van de actie
kerkbalans kwamen de preek, de
geloofsbelijdenis en de voorbede
aan de orde.
In dit nummer gaan we verder in
op de dienst van het altaar.

mensen aan de offergave. De
heilige Augustinus ziet dit als het
beeld van de “wonderbare ruil”
van de menswording: Christus
neemt onze menselijkheid aan
om ons Zijn goddelijkheid te
geven.
God heeft ons brood en onze wijn
nodig om het sacrament te
verwezenlijken. Hij heeft ons
leven, ons werk en onze strijd
nodig opdat de eucharistie vrucht
draagt in ons, in ons leven.
De reden van de Mis is de gave
van God aan het volk en de gave
van het volk aan God.

In de dienst van het altaar staat
het altaar centraal. In de oudere
kerken had het altaar vaak de
vorm van een graftombe. In de
vierde eeuw vierden de mensen
1.
Openingsriten
eucharistie op de plaats waar de
a.
Begin van de Mis
martelaren waren begraven. In
b.
De schuldbelijdenis
een altaarsteen werden dan de
2.
Dienst van het woord
relieken van heiligen bewaard.
a.
De schriftlezingen
Deze tombevorm benadrukt het
b.
De homilie: preek
altaar als de plaats waar Christus’
c.
De geloofsbelijdenis
overwinning op de dood wordt
d.
Het gebed van de
gevierd.
gelovigen: voorbede
In moderne kerken heeft het
3.
Dienst van het altaar
altaar vaak de vorm van een tafel,
a.
De gaven
net als in de eerste eeuwen. Deze
b.
Het eucharistisch gebed
vorm benadrukt het
c.
Het onze Vader
maaltijdkarakter van de
d.
De Vredeswens
eucharistie.
e.
Het eucharistisch gastmaal Aan het begin en het eind van de
Mis kust de priester het altaar.
4.
Slotritus
Hiermee begroet hij Christus, de
hoeksteen van de kerk, die door
het altaar gesymboliseerd wordt.
3a.
De gaven
Dat is ook de reden dat men
Op het altaar schenkt de priester meestal buigt als men tijdens de
God brood en wijn en vraagt
Mis het altaar passeert.
Hem om deze gaven te heiligen
en ze te maken tot Lichaam en
De collecte hoort bij het
Bloed van Christus. Het
aanbieden van de gaven. In
aanbieden van het brood en de
andere culturen worden soms
wijn is de deelname van ons
vruchten, fruit of andere geven in
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processie naar het altaar
gebracht.
Het geld dat we in de collectie
geven is niet bedoeld om de Mis
mee te betalen. Hetzelfde geldt
voor het feit dat we voor het
lezen van intenties betalen.
Niemand kan voor een Mis
betalen: het is een gave aan God
en een gave van God.
Het geld is bedoeld om het werk
van onze kerk in de wereld
mogelijk te maken: het is een
bijdrage aan de instandhouding
van de kerkgemeenschap.
Nadat alle gaven in gereedheid
zijn gebracht: het brood en de
wijn en ons geld, wast de
priester zijn handen en bidt is
stilte: “Neem alle schuld van ons
af, maak ons vrij van
ongerechtigheid”.
Daarna roept hij de gelovigen
op om God te vragen het offer
te aanvaarden.
3b.
Het eucharistisch gebed
Het woord prefatie komt uit het
Grieks en betekent: “Wat vooraf
gezegd wordt”, de inleiding van
het eucharistisch gebed.
De prefatie begint met een
samenspel van oproep en
antwoord tussen priester en
gelovigen.
De laatste oproep van de
priester in dit spel is: “Brengen
wij dank aan de Heer onze
God”;
Hij roept de mensen op om God
gezamenlijk dank te zeggen, dat
wil zeggen eucharistie te vieren.
Het antwoord van de gelovigen
“Hij is onze dankbaarheid
waardig” is eigenlijk een
verkeerde vertaling van de
Latijnse tekst. In het Latijn staat
er: “Dignum et justum est”. Dat
betekent: “Het is waardig en
juist”. Dat woordje “het” slaat op
het dank zeggen, dát is waardig
en juist. Wij mensen kunnen niet

6|

bepalen of God onze
dankbaarheid al dan niet
waardig is.
De prefatie wordt beëindigd
met het Heilig, Heilig, het
sanctus.

eucharistisch gebed uitsluitend
door de priester gezegd.
De priester heeft een dubbele
positie: Hij staat in de kerk, hij
hoort bij Gods volk.
Ten overstaan van diezelfde
kerk handelt hij als priester in de
Het eerste deel daarvan komt
persoon van Christus.
uit een visioen van de profeet
De priester is niet de gastheer
Jesaja. Hij zag daarin God,
bij deze maaltijd, hij
gezeten op een hoge en
vertegenwoordig de gastheer.
verheven troon. Boven Hem
De priester heeft niet voor deze
waren engelen opgesteld die
rol gekozen. Hiervoor kan men
elkaar toeriepen: “Heilig, heilig, alleen gekozen worden.
heilig is de Heer van de
Hij roept die Híj wil.
machten; al wat de aarde vult is
Bronnen:
Zijn heerlijkheid”.
Van offer naar feest, Emilio Grasso, Pr.
Sabaoth betekent: leger,
Uitgeverij Averbode, 2012
heerscharen, machten.
Ook verkrijgbaar via de dependance
Het tweede deel komt uit het
evangelie volgens Matheus. Als
Jezus Jeruzalem binnen trekt
roept het volk Hem toe:
“Gezegend de komende in de
naam des Heren! Hosanna in
den hoge”.
Het Hebreeuwse “Hosha Na”
zijn twee woorden: het eerste
betekent "red, verlos" en het
tweede "alstublieft."
Na deze inleiding wordt het

van het Carolushuis in de pastorie aan
de Leunseweg
€ 9,90.
Wat gebeurt er in de mis, Y. de Jong,
priester in Rotterdam
Deze tekst is niet meer in boekvorm
verkrijgbaar. Als U bovenstaande regel
ingeeft bij Google komt u rechtstreeks
bij deze brochure, die u vervolgens
kunt downloaden.

Ger Claessens.

Rozenkrans bidden bij de Lourdesgrot in
de meimaand.

De meimaand is van oudsher naast oktober de
maand die aan Maria is toegewijd. Dit jaar wordt
voor het 19e jaar bij de Lourdesgrot, in het park
van het St. Jozefklooster aan de Eindstraat, na de
inzegening in 1998 weer elke vrijdag om 19.00
uur, de rozenkrans gebeden in de meimaand. De
eerste keer is dat vrijdag 5 mei. Daarna vrijdag 12
mei en vrijdag 19 mei en de laatste keer op
vrijdag 26 mei.

mate dit stille hoekje en ontsteken er een kaarsje
voor anderen en voor hun zelf. Hopelijk vinden
velen er weer nieuwe kracht.

U bent van harte welkom bij dit sfeervolle
gebeuren. De Lourdesgrot is weer mooi versierd,
Als er geen koor is, wordt er een cd gedraaid met
Marialiederen zodat iedereen mee kan zingen.
Deze Lourdesgrot die in 1938 is gebouwd is een
inspiratiebron voor vele mensen.
Steeds meer mensen ontdekken in toenemende

Ook kunt U intenties opgeven aan onderstaand
adres, zodat het rozenkransgebed nog meer
inhoud krijgt.

Er ligt een intekenlijst in de Lourdes grot om
intenties op te geven van af zondag 16 april
eerste Paasdag.
Er kunnen elke week nieuwe intenties worden
opgegeven.

Herman Elbers Kloosterhof 10, Email:
hermanelbers@home.nl
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Renovatie omgeving St. Petrus’ Banden
Kerk
Er wordt, zoals bekend, al geruime tijd gewerkt
aan het opknappen van het Mgr. Goumansplein,
de omgeving van de Grote Kerk en het voormalige kerkhof. Er is verschillende malen overleg geweest tussen de gemeente en het kerkbestuur.
Naast Deken Smeets is de technische man van
het kerkbestuur, Frank Schaeffers, nauw bij het
ontwikkelingsproces betrokken geweest. We
hebben met Frank gesproken over dit project.
Nu het nieuwe museum De Borggraaf bijna klaar
is en binnenkort de bijbehorende woningen kunnen worden betrokken, is er een goede kans om
het plein voor de kerk een nieuwe en bij deze tijd
passende aankleding te geven. Hoewel er goede
parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen zijn
gerealiseerd, blijft er veel ruimte voor gras en
ander groen in een parkachtige omgeving. Er komen bankjes en er worden extra bomen geplant.
Het voormalige kerkhof wordt dus een stadspark
(je). Jaren geleden, in 1972 al, is het kerkhof al
ontruimd, ruim 1.000 nog bestaande grafmonumenten zijn toen verplaatst naar de gemeentelijke begraafplaats Boshuizen en worden daar onderhouden als gemeentelijke monumenten. Bij
het grondwerk voor de bouw van het nieuwe museum en het stadspark zijn nog heel beperkt resten aangetroffen. Deze zijn op respectvolle wijze
verzameld en op gepaste wijze elders ter aarde
besteld.

De kerk krijgt de beschikking over een zone met
enkele informele parkeerplaatsen links van de
kerk, die gebruikt kunnen worden tijdens Heilige
Missen. De parochie kan door middel van parkeerkaarten zelf het parkeergebruik van die zone
reguleren. Deze plek is ook handig voor het parkeren van voertuigen van hen die onderhoud
moeten plegen aan de kerk.
De extra bomen, groenvoorzieningen, bankjes en
wandelpaden op de ruimte van het voormalige
kerkhof geven de omgeving van de kerk een aantrekkelijke plek om te verblijven. Uiteindelijk is
de omgeving van de kerk in goed overleg tussen
kerkbestuur en de gemeente Venray zodanig
aangepast dat een en ander tegemoet komt aan
alle wensen van de gebruikers, zowel kerkgangers als anderen.
De rommelige en deels onverharde toegang naar
de kerk is verdwenen en de nieuwe inrichting
past bij de grandeur van onze Kathedraal van de
Peel.
Bert Suilen.

Het overleg tussen kerkbestuur en gemeente
heeft ertoe geleid dat er op het Mgr. Goumansplein vier officiële parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn gerealiseerd. Deze zullen tijdens missen vooral door kerkgangers gebruikt kunnen
worden. Het hek rond de ingang van de toren is
verwijderd, waardoor op die plek fietsrekken
kunnen worden geplaatst. Ook voor de kerk, bij
de zogenaamde “luie trappen” naar het museum/
appartementencomplex, wordt ruimte voor fietsen vrijgemaakt. En ten slotte zijn er afspraken
gemaakt over de ruimte voor rouw- en volgauto’s
Ontwerp Groenplan
bij diensten en missen ter gelegenheid van uitvaarten.
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Resultaten van de afgelopen jaren
(Paterskerk)
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Hoi kinderen,
Nog een paar weken en dan vieren al weer het allergrootste
feest van het jaar : PASEN!!!!!!
We vieren dan dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven,
maar met Pasen weer op is gestaan uit de dood.
Hij leeft weer!!!
Wat een feest!!!
Een Zalig Pasen gewenst!!!!!
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Een mooi Paasliedje om samen met de kinderen te zingen:
via YouTube: “Vertel me eens Heer Jezus”
(Meester Richard)
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Met Pasen eten we ook vaak (chocolade)eieren.
Dat komt omdat eieren symbool staan voor nieuw leven :
Jezus leeft ook weer!!!
Hieronder vind je de uitleg van een knutselwerkje om een
mandje te knutselen, waar deze paaseieren in kunnen liggen.
Succes met vouwen, knippen en versieren!
(En met het opeten van die heerlijke eitjes, jammie!  )

Als jullie tips/leuke ideeën/grappige uitspraken etc. hebben,
email ze dan naar samenkerkkinderboekje@hotmail.com
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Suppoosten Sint Petrus’
Banden kerk —
Jaarverslag 2016
Dit is een van de vele opmerkingen in ons gastenboek en geschreven door een bezoeker uit
Marknesse. Zoals gewoonlijk zijn de meesten
gasten onder de indruk van de rijkdom en
schoonheid die te zien is in onze kerk. De hoge
kwaliteit van en het grote aantal beelden zijn
steeds weer een verrassing voor de bezoeker.
Maar ook het feit dat de kerk open is voor bezoek, krijgt veel waardering evenals de ontvangst
door en de informatie van de suppoosten. Het is
fijn om te mogen constateren dat dit alles op
prijs gesteld wordt.

welkom. Kijkt u eens rond in uw kennissenkring
of er geen geschikte kandidaat tussen zit! We
worden allemaal een dagje ouder en jongere collega’s zijn welkom.

Uit het gastenboek enkele citaten:
“Danke für diese wundervolle Kirche, ein Ort für
das Herz und die Seele”. (Essen. D.)
“Enjoy your beautiful welkept church, with nice
flower arrangements”. (U.S.A.
“Enthousiaste vrijwilligers en dan die unieke
beelden!”. (Hoorn)
“m.n. de beelden zijn prachtig. Jammer dat dit
Het seizoen 2016 -in de maand november en tij- godshuis in de oorlog verwoest werd”.(Kleef)
dens de Advent is de kerk dicht - werd zoals altijd
definitief afgesloten op Driekoningen. Het aan- Graag wil alle suppoosten bedanken voor het de
tal bezoekers lag in lijn met dat van voorgaande goede samenwerking en de trouwe diensten en
jaren, zeker als we de “late’ Pasen en de bouwac- verder ook alle mensen die het mogelijk maakten
tiviteiten voor de kerk meenemen.
ons werk te doen.
Tot 1 november zijn er 4687 genoteerd en in de
kersttijd nog eens 1984. Samen met de 259 be- Venray, 14 januari 2017
zoekers van de rondleidingen komt het totaal
Jan van Casteren, coördinator
dan op 7030. Een mooi resultaat.
Ook dit jaar weer kwamen ze van heinde en verre; een gepland bezoek, per toeval en soms
nieuwsgierig omdat de deur toch openstond.
Een jaar zonder bijzonderheden en vervelende
incidenten die het vermelden waard zijn. Dat wil
echter niet zeggen dat we niet alert moeten zijn.
Er zijn soms “vreemde gelovigen” onder de bezoekers. De voorbereiding voor het plaatsen van
het nieuwe raam van Elisabeth was niet hinderlijk
en vroeg soms meer uitleg.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
Henk van Waayenburg. Hij was nauw betrokken
bij de kerk en kon daar ook veel en boeiend over
vertellen. Een suppoost van het eerste uur. Je kon
op hem altijd een beroep doen om in te vallen.
Hoewel zijn “lege” plek inmiddels al weer gevuld
is door een nieuwe aanmelding, is aanvulling
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Cor Sonnemans’ eerste vijf maanden als
Diaken in Venray
(Eigenlijk wil ik alles en dat gaat niet)
Op zaterdag 29 oktober werd Cor Sonnemans in
Roermond door Z.H.E. Bisschop Frans Wiertz tot
permanent diaken gewijd. De zondag daarna
assisteerde hij in zijn nieuwe ambt voor het eerst
bij de eucharistievieringen in de Grote Kerk én in
de Paterskerk. Inmiddels zijn we ruim vijf
maanden verder. We spraken met hem over die
eerste maanden.

drukker te hebben gekregen. Het aantal priesters
in de parochies loopt steeds verder terug; ook
tijdelijke afwezigheid wegens ziekte of andere
ongemakken maakt dat er een steeds groter
beroep op de verschillende bedienaren wordt
gedaan. Toch moet nieuweling Sonnemans
woekeren met zijn tijd. “Eigenlijk wil ik alles en
dat blijkt niet te gaan.”

Mijn gesprek met Cor vond plaats in een van de
lerarenkamers van het Raaylandcollege. Cor
heeft namelijk als hoofdberoep docent
levensbeschouwing /maatschappijleer en
daarmee is de werkweek royaal gevuld. Het ambt
van diaken doet Cor “erbij”. In de wijdingsbrief
die hij van de bisschop ontving, staat nadrukkelijk
beschreven dat zijn werkzaamheden als diaken
zijn beroep als docent niet in de weg mogen
staan. Het docentenbestaan blijft dus belangrijk.
Diaken zijn, maar altijd voor zover “het beroep
het toelaat”, dus. De wijding als permanent
diaken betekent ook dat er geen vervolg gepland
is naar het priesterschap.

Bij de Zorggroep worden maandelijkse
gebedsdiensten gehouden in de
verzorgingshuizen in Bergen, Sevenum en Horst.
Priesters komen aan dit werk uit tijdgebrek
eigenlijk nooit toe. Cor gaat in deze vieringen
regelmatig voor in de dienst. Het contact met en
de zorg voor mensen spreekt hem erg aan. Dat
geldt heel sterk bij de diensten in de
verzorgingshuizen, maar zeker ook in het
pastorale werk rond de voorbereidingen op
doopsels, huwelijken en bij het stervensproces.

Cor Sonnemans is heel blij met zijn werk als
diaken. “Het is niet alleen belangrijk, maar ook
dankbaar werk” zo zegt hij. “Hoewel het altijd
De eucharistieviering, de biecht en het toedienen passen en meten zal zijn, past het werk helemaal
van de laatste sacramenten blijven voorbehouden bij mij. Er zijn omwegen en afdwalingen geweest,
aan het priesterschap. Toch is zo’n diaken en ook maar God heeft nooit losgelaten en heeft altijd
Cor geen halve priester. De diaken is op grond
een rode draad gevormd in mijn leven”.
van zijn wijding onder meer bevoegd om in de
mis het evangelie te lezen en te preken, voor te
Het was een kort gesprek. Leerlingen hebben
gaan in woord- en communiediensten,
hem ook deze middag nodig. Het lof op de Smakt
uitvaartdiensten, huwelijksdiensten. Ook het
moet ook nog terdege voorbereid worden.
toedienen van het doopsel hoort erbij. Daarnaast
zijn er nog meer verschillende werkzaamheden
Bert Suilen.
die in overleg met de deken en overige priesters
van de parochies aan de nieuwe diaken worden
toebedeeld. Zo zal Cor namens de parochies de
Venrayse Franciscusgroep gaan begeleiden.
Vorige maand (19 maart) ging hij voor in het
feestelijke lof in de kapel van Sint Jozef in Smakt.
29 Juli mag hij zijn eerste huwelijk “doen”.
Desgevraagd zegt Cor het tijdens de eerste
maanden van zijn nieuwe ambt wel steeds
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De gewonnen zaterdag. Een verdiepingsdag voor vrijwilligers.
Zoals iedere organisatie steunen onze parochies
op diverse groepen vrijwilligers. Een groep houdt
zich bezig met diaconie, met andere woorden
dienstbaar zijn. Deze groep kwam op zaterdag
11 februari voor een verdiepingsdag bijeen in de
springplank. Onder leiding van Aalmoezenier
Hub Vossen werd de dag gediscussieerd over het
dienstbaar zijn in de maatschappij, de parochie.
Na een woord van welkom, door Catherine
Mijnster, volgde de opening van de dag met een
moment van bezinning geleid door Hub Vossen.
Na een korte uitleg van het programma werd de
groep deelnemers in meerdere willekeurige
groepjes verdeeld. Iedere deelnemer kreeg
daarna een kaart met daarop een stelling of
vraag. Met deze kaart kon je je eigen gevoel
weergeven over deze stelling en gebruiken om
jezelf voor te stellen in de groep.
Na de kennismaking en voorstelronde volgde het
hoofdprogramma van de dag. Dit programma
bestond uit twee delen, met tussendoor een goed
verzorgde lunch. In eerste deel stond de
“vrijwilliger” centraal. Aan de groepen werden
vijf vragen gesteld betreffende de rol en plaats
van de vrijwilliger in de parochie en in je eigen

leven. Twee van de vragen waren, waarom is een
vrijwilliger belangrijk in de parochie en is
“vrijwilliger zijn” een verrijking van je leven. In
een workshopvorm ontstonden levendige
discussies met ervaringen uit het eigen leven.
Voor de lunch presenteerde iedere groep hun
antwoorden op deze vragen.
In het tweede deel van de dag was het thema
“dienstbaarheid”. De groepen kregen zes vragen
voorgeschoteld een paar voorbeelden hiervan
zijn, wat betekent het woord diaconie/
dienstbaarheid voor u en is dienstbaarheid een
taak van de kerk. Ook nu weer interessante
discussies binnen de groepen waarbij heel mooie
persoonlijke verhalen werden verteld. Het
tweede deel werd ook afgesloten met de
presentaties van de diverse groepen.
Bij de uitleg van het programma was ik sceptisch
over deze dag. Maar ik moet concluderen dat
deze dag bijzonder interessant was met mooi
presentaties en ideeën. Wat op het eerst zicht
een verloren dag leek, was zeker voor mij, een
echt gewonnen zaterdag.
Twan.

Paasbrunch door werkgroep ‘De Herberg’
Op zondag 16 april, eerste Paasdag, zorgt de werkgroep ‘De Herberg’ ook dit jaar weer
voor een gezellige paasbrunch. Vanaf 13.00uur is eenieder welkom in het zaaltje van de
Paterskerk aan de Leunseweg 5.
Wij gaan natuurlijk weer ons best doen om iets lekkers op tafel te zetten voor
(alleenstaande) mensen, die liever samen eten dan alleen.
Daarbij willen wij deze keer ook een beroep doen op u beste lezer! Zou u eens in uw omgeving willen kijken of u iemand kent die hier wellicht graag aan deel zou wil nemen?
Attendeer dan hem/haar op deze gelegenheid om elkaar te ontmoeten! Vervoer kan indien nodig ook geregeld worden.
Aanmelden of meer informatie? Bel tel: 0478-581562 of 0478-571425
Werkgroep ‘De Herberg’ Toon, Tinie, Johan en Netty
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Hoe is het nu eigenlijk met diaken Guido
van Dierendonck

In ons dekenaat hebben vele verschillende kapelaans, priesters en andere clerici gewerkt. Daarvan zijn er ondertussen met emiraat of vertrokken
naar een ander dekenaat. Het leek ons als redactie van Samen Kerk een mooi idee een serie portretten te maken van deze ‘oud-Venraynaren’. In
deze editie doe ik verslag van het bezoek aan diaken Guido van Dierendonck en zijn vrouw José,
beiden wonend in Venray, maar Guido is als fulltime diaken werkzaam in het dekenaat Venlo.
Hierdoor zien we hem helaas te weinig, dus tijd
voor een gesprek.
Deze keer, op een regenachtige zaterdagochtend, kon ik met de fiets naar de afgesproken locatie: het woonhuis van Guido en José van Dierendonck - de la Roy aan de Stationsweg in Venray. Wellicht kent u het wel, dat gezellige witte
huis met de tekst ‘hoe blij ben ik.nl’ op de zijmuur. Ik werd door het echtpaar hartelijk welkom
geheten, waar we vervolgens plaats namen in de
tuinkamer. Onder het genot van een kopje thee
voerden we deze keer met z’n drieën het gesprek.
En dat vond ik ook wel passend, want permanent
diaken zijn vaak getrouwde mannen, dus het feit
dat Guido’s wederhelft aanschoof kon ik waarderen.
Vanuit Guido’s eerste grap om het ijs te breken
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(Hij wilde dat José een liedje zou zingen) en mijn
reactie daarop (Op voorwaarde dat Guido de
juiste toonhoogte zou aangeven), kwamen we op
het onderwerp talenten. Guido erkende dat muzikaliteit niet het talent was dat hij van God meegekregen had. Daarop viel ik maar meteen met
de deur in huis en vroeg hem wat wel zijn talent
was. Hij wist het niet zo vertelde hij en daarna
viel het enigszins stil. Gelukkig kon ik de vraag
voorleggen aan Guido’s steun en toeverlaat: zijn
vrouw José. Zij vertelde dat het Guido’s kracht is
dat hij aan kan sluiten bij de eigenheid van de
mensen waarmee hij in contact komt. Of het nu
gaat om rouwgesprekken of doopvoorbereiding;
Guido ziet de relatie tussen mensen als de basis.
Zo stond hij er vroeger, toen hij nog werkte in het
bedrijfsleven, al in. Daar loste hij als leidinggevende een crisis op door zelf de werkoverall aan
te trekken en op de vloer mee aan te pakken.
Maar ook door begrip te tonen en waardering te
uiten voor de mens, die ver van het management
afstaat. Guido probeert op de werkvloer van het
dagelijks leven, waarbij hij in contact met alle
bevolkingslagen en milieus, aanwezig te zijn en
contact te maken. Deze relatie en betrokkenheid
is voor hem de opmaat naar de liefde voor Christus en niet andersom! (Kom eerst maar eens naar
de kerk, dan zal ik belangstelling in je tonen.)

Guido’s devies: Eerst komt de kerk naar de mensen, dan pas komen de mensen wellicht naar de
kerk.
In dat naar de mensen toegaan is Guido een netwerker. Daarbij heeft hij geleerd dat mensen die
belangstelling tonen voor de kerk vanuit een
doop- of communievoorbereiding, vaak echt niet
veel weten over de kerk of bijbelverhalen. En
daarvoor moet de Kerk meer begrip hebben. We
mogen er niet vanuit gaan dat mensen snappen
wat het Allerheiligste is voor ons katholieken, als
ze in hun ogen enkel een mompelende man zien
die een rond stuk brood omhooghoudt. Guido
biedt om die reden al enkele jaren een drietal
‘opfrisavonden’ aan voor ouders van communicanten, om zo de leek te informeren. Dit jaar namen daar voor de eerste keer een achttal ouders
aan deel.

derdaad dat zij thuis bijna alles alleen doet, maar
geeft daarbij wel aan dat Guido wel lekker kan
koken. Maar vaak maakt hij lange dagen, waarbij
het soms voorkomt dat er apart van elkaar ’s
avonds gegeten wordt. Maar toch ervaart hij druk
als een relatief begrip. Zo heeft Guido veel begrip en waardering voor gezinnen met kinderen,
waarbij beide ouders werken, de kinderen naar
de sport moeten worden gebracht, het huishouden gerund moet worden, tijd moet zijn voor sociale contacten en noem maar op. Dat moet volgens hem toch ook een druk en hectisch bestaan
zijn.

De motor van het werk als diaken is dan ook het
gebed vanuit het Brevier. Het is niet mogelijk om
deze taak te volbrengen vanuit de overtuiging
dat je het op eigen kracht kunt. Soms wil het weleens gebeuren dat een dagje erbij inschiet, verDe positie van de Kerk is niet meer zo vanzelftelt Guido, maar op het moment dat gebed er
sprekend als vroeger. Vroeger stond de kerk let- langer bij inschiet, merkt hij dat niet alleen, maar
terlijk en figuurlijk in het midden van het dorp.
ook zijn omgeving.
Tegenwoordig, zo vertelt Guido, moet de kerk
Af en toe bij kunnen tanken is ook van belang.
opnieuw kennis maken. Een mooi voorbeeld van José en Guido zijn op woensdag allebei samen
deze nieuwe kennismakingen is het contact dat
thuis. Als het even gaat, dan trekken ze er samen
Guido met een praktijkschool gelegd heeft in
op uit. En dat is ook nodig, want het voorkomt dat
Venlo. Dit heeft geleid tot een mooie samenwer- ze helemaal geleefd worden. Het drukke bestaan
king tussen deze school en de kerk, waarbij de
dat ze voeren, hadden ze twintig jaar geleden
leerlingen praktijkervaringen opdoen door bijniet kunnen voorspellen. Toch zijn ze dankbaar
voorbeeld regelmatig in de kerk de bloemen te
voor de weg die God met hen gaat.
schikken of door de catering te verzorgen tijdens
het vrijwilligersfeest. Op deze manier maakt hij
Op het moment dat ik Israël aanhaal, dan vertelals diaken nieuwe waardevolle verbindingen tus- len José en Guido dat dit inderdaad hun jaarlijkse
sen kerk en samenleving.
vakantie is. Echter het is geen vakantie met z’n
tweetjes, maar ze verzorgen sinds enkele jaren
Ouders weten diaken van Dierendonck ook via
kleinschalige reizen naar het Heilige Land. Ik was
WhatsApp te vinden. Hij wil makkelijk bereikbaar dit zelf ook al te weten gekomen via de tekst op
zijn en laagdrempelig informeren. Daarom maakt hun huis ‘hoe blij ben ik.nl’ met de bijbehorende
hij deel uit van verschillende groepen in deze
internetpagina www.hoeblijbenik.nl De naam
app. Tijdens de ochtend van dit gesprek, zo ver- dankt de website aan de psalm 122 ‘Hoe blij was
telde hij, had hij een berichtje ontvangen met de ik, toen men mij riep: Wij trekken naar Gods
vraag van een ouder van een communicant of hij huis!’
antwoord had op de vraag of de bijbelverhalen
nu echt waren of dat de verhalen vergelijkbaar
waren met die uit een sprookjesboek. En dit soort
berichten krijgt hij regelmatig.
Het leven van een diaken is een druk bestaan, zo
vertellen Guido en José. Daarin is de diaken
dankbaar voor José, zijn steun en toeverlaat. Hij
kan zich, met name door haar inzet (huishouden,
tuinieren, boodschappen, klussen etc. naast haar
baan als activiteitenbegeleidster bij het GGZ),
richten op zijn taak als diaken. José beaamt in-
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Deze psalm bidden Guido en José met het reisge- Het was een mooi en openhartig gesprek. Guido
zelschap tijdens de Israël-reis op het moment dat en José, dank voor jullie gastvrijheid.
ze aan de stadspoort van Jerusalem aankomen.
Daarbij was deze psalm ook Guido’s tekst op de Arthur Gerritzen
uitnodiging van zijn diakenwijding in 2008.
Het gesprek moest langzaam afgerond worden,
want het was een druk weekend voor Guido. De
plicht als diaken riep en hij moest naar Venlo, wetende dat hij pas laat in de avond terug zou zijn.

PS: Geachte lezer, mocht u nog zelf een suggestie hebben
voor een oud-priester of –kapelaan die in Venray werkzaam
is geweest en die in aanmerking zou moeten komen voor
een leuk interview? Mail uw suggestie dan naar
apam.gerritzen@gmail.com

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.

echt verzadigd. Je kent dan je
doel en daar blijf je naar op weg.

4e zondag door het jaar
22 januari 2017

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes
met zich mee en bracht hen boven op de berg
Tabor, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun
ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon
te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend
als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en
Elia, die zich met Hem onderhielden. Op klaarlichte dag.
Petrus is van deze godsverschijning zo onder de
indruk dat hij daar wel altijd wil blijven, boven op
die berg.
Hij stelt voor om daar drie tenten op te slaan:
voor Jezus, Mozes en Elia. Hij wil dit moment vast
houden. Maar dat kan niet omdat alle momenten
voorbijgaan.
“Nog had Jezus niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit de wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb
gesteld; luistert naar Hem.”
Alles heeft zijn tijd. Het grootste geluk en ook de
diepste rouw. Die rouw komt korte tijd later op
een andere berg. De olijfberg. Diep in de nacht.
Waar Jezus Zijn vader vraagt deze kelk aan Hem
voorbij te laten gaan. “Maar niet Mijn wil maar de

Sefanja 2,3; 3,12-13
Mattheus 5,1-12a
Een van de acht zaligsprekingen die Jezus in de
bergrede noemt, luidt: “Zalig die hongeren en
dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden”.
Hij zegt niet: “Zalig de mensen die zoeken naar
Geluk”.
Geluk is vluchtig. Op je zoektocht naar geluk ontdek je telkens opnieuw dat je ogen en je maag
groter zijn dan je honger.
Geluk is geen doel maar een manier van leven, in
evenwicht met jezelf en anderen.
Geluk moet niet je doel zijn maar gerechtigheid.
Gerechtigheid betekent dat je bent zoals God je
bedoeld heeft. Daar moet je naar op zoek: naar
Zijn bedoeling met jou.
Je bent door God geschapen naar Zijn beeld en
gelijkenis. Dat beeld en die gelijkenis: die moet je
zoeken en vast houden. Als je Zijn wil doet en er,
net als Hij, bent voor anderen, dan wordt je pas
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Tweede zondag in de veertigdagentijd
12 maart 2017
Genesis 12,1-4a
Mattheüs 17,1-9

Uwe zal geschieden”.
Daar willen zijn apostelen zeker niet blijven. Ze
vluchten. Allemaal.
Zij willen het geluk vasthouden en het kwaad
ontvluchten. Net als sommige mensen van nu, die
als het geluk omslaat in ziekte en pijn hun leven
zelf willen beëindigen. Omdat ze het voltooid
noemen.
Ook in het donkere dal van de dood is God aanwezig. Hij blijft mét ons, alle dagen van ons leven,
tot de voleindig van de wereld. Hij gaat
mét ons, door
het dal van de
dood naar de
berg van het
eeuwige leven.
Hij schonk ons
het leven hier
en nu en Hij
zegt wanneer
het voltooid is,
wanneer het
volbracht is.

de avond. Op het midden van de dag was het
daar veel te warm voor. Bovendien deden de
vrouwen dat samen. Deze vrouw meed kennelijk
hun gezelschap. Ze was niet alleen Samaritaans,
ze leidde ook een nogal losbandig leven. Ze had
al vijf keer een relatie met een man verbroken en
leefde ook nu met een man die niet haar echtgenoot was. Toch wachtte Jezus bij die bron op
haar. Hij wist dat ze zou komen en Hij kende ook
haar verleden, ofschoon niemand Hem dat verteld had. Omdat Hij wist dat ze daar zou komen
en omdat hij haar verleden kende, wachtte Hij

Derde zondag in de veertigdagentijd
19 maart 2017

daar op haar.
Hij accepteerde haar, ook al was ze een samaritaanse, ook al was haar leven een rommeltje.
Exodus 17,3-7
Desondanks bood hij haar water aan, water dat
Johannes 4,5-42 of 4,5-15.19b-26.39a.40-42
haar dorst zou lessen, nu en voor altijd.
“Want wie van het water drinkt dat Ik hem zal
In die tijd was Jezus onderweg van Judea naar
geven,
Galilea. Tussen Judea en Galilea ligt Samaria.
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer;
De Samaritanen eerden de God van Abraham,
integendeel, het water dat Ik hem zal geven,
Isaac en Jacob. Maar naast Hem eerden ze andezal in hem een waterbron worden,
re goden, die ze zelf bedacht hadden. Een
opborrelend tot eeuwig leven.”
vreemd volkje eigenlijk, waar je maar beter bij uit
Hij wachtte op haar, Hij was er voor haar, net zode buurt kon blijven. Veel Joden die van Judea in
als Hij op ons wacht, er voor ons is. Alle dagen
het zuiden naar Galilea in het noorden reisden
van ons leven.
meden Samaria. Ze reisden er bij voorkeur letterlijk met een grote bocht omheen.
Een kerkganger
Niet Jezus, die reisde dwars door Samaria en bereikte daar de stad Sichar. Vermoeid van de reis
ging hij bij een bron uitrusten, Het was rond het
middaguur. Toen een vrouw daar water kwam
putten zei Jezus tot haar: “Geef Mij te drinken.”
De vrouw was daar erg verbaasd over want Joden
onderhielden geen betrekkingen met Samaritanen. Het was ook heel vreemd dat die vrouw daar
rond het middaguur ging putten.
De vrouwen deden dat ’s morgens vroeg of tegen
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De Samen Kerk-agenda - april t/m juni
2017
Bij deze de Samen Kerk-agenda, waarin weer activiteiten opgenomen zijn uit ons dekenaat. We maken u als redactie erop attent, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van de agenda.
Wij zijn daarbij afhankelijk van de informatie die derden aanleveren. Wij hopen daarin dan ook op
uw begrip, mocht er volgens u iets ontbreken. Mocht u zelf als individu of groep suggesties hebben
voor deze agenda, dan kunt u deze sturen naar samenkerkvenray@gmail.com of naar
apam.gerritzen@gmail.com

Zondag 16 april
2017
Vanaf 13:00

Paasbrunch door werkgroep ‘De
Herberg’

Zaterdag 22 april
2017
18:00 – 19:00 uur

Vormselviering met vicaris Ed
Smeets

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

Tienergroep Rock Solid

Zondag 14 mei
2017
11:00 – 12:00

Gezinsviering

Dinsdag 16 mei
2017
19:30 – 21:30 uur

Samen Kerk-avond ‘De zeven
vreugden van Maria’

Vrijdag 19 mei
2017
19:30 – 20:30
uur*

Taizé-viering
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Voor de (alleenstaande) mens, die graag anderen wil
ontmoeten tijdens een gezellige paasbrunch.
Aanmelden: 0478-581562 of 0478-571425

Parochiezaaltje Paterskerk

Paterskerk

Met muzikale begeleiding van Chrisko

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
(06-46656753)
Speciaal voor ouders met schoolgaande kinderen
met samenzang.

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

de Galmhut
Langeweg 92, Venray

Petrus Bandenkerk

Parochiezaaltje Paterskerk

Paterskerk

Zaterdag 20 mei
2017
20:30 – 22:30 uur

Tienergroep Rock Solid

Zondag 4 juni
2017
11:00-12:00 uur

Gezinsviering

Maandag 5 juni
2017
11:00-12:00 uur

Viering Eerste Heilige Communie

Zondag 18 juni
2017
9:30-11:30 uur

Sacramentszondag

Dinsdag 20 juni
2017
19:30-22:00 uur

Slotavond en tuinfeest

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
(06-46656753)
Met als thema Pinksteren.

Viering met de communicanten van de groepen 4
met muzikale opluistering van MMSK Petrus Banden.

Begint om 9:30 in de Petrus Bandenkerk met een
plechtige hoogmis, aansluitend processiestoet naar
de Paterskerk, waar afgesloten wordt met een kort
lofgebed. Einde ongeveer 11:30.

Op deze laatste avond sluit de werkgroep samen met
u traditioneel af met een tuinfeest. Wees welkom en
sluit op feestelijke wijze het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming van de kosten wordt voor deze avond een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden: 0478-581562
of 0478-571425

Zaterdag 24 juni Nacht zonder dak voor tieners
op zondag 25 juni Een nachtje in je eigen kartonnen huisje slapen voor
het goede doel. Meer info? Bel Arthur Gerritzen (062017
4665678) of kijk op www.nachtzonderdak.nl
Zondag 25 juni
2017
11:00 – 12:30 uur

Gezinsviering met aansluitend
processie naar de Mariagrot

de Galmhut
Langeweg 92, Venray

Paterskerk

Paterskerk

Petrus Bandenkerk &
Paterskerk

Paters Kerk
Parochiezaaltje

Paters Kerk
Parochiezaaltje

Petrus Bandenkerk

Zalig Pasen!
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GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl
Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag,
van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478550740; stipendium: € 10,- voor missen op
weekdagen, € 25,- voor weekendmissen.
IBAN: NL49 ABNA 05797 39481 of
IBAN: NL75 RABO 01539 04143.
Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59ABNA0484100017
of Postbank (giro) NL82INGB0001174863
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Banden: dhr. J. Loonen
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

9.00 uur
19.15 uur
9.30 uur

PATERSKERK

Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:

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

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

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

Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30
uur, telnr.: 0478-580202; stipendium:
€ 10,- voor missen op weekdagen,
€ 25,- voor weekendmissen.
IBAN: NL81 ABNA 0231 8034 94 ,
t.n.v. Kerkbest. O.L.V. van Zeven Smarten.

Parochiekroniek

Kerkbijdrage
Op bankrekening postbank
IBAN: NL42 INGB 0004 2040 20,
t.n.v. parochie Venray-Zuid of
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26,
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven
Smarten inzake kerkbijdrage.
Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur
Mariakapel geopend
Ma t/m za:
9.30 -19.00 uur
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:
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GROTE KERK
Overledenen

Paula van Dijck-van Kempen, 83 jaar -- Adri Verstraelen, 63 jaar -- Piet Jans-Beken,
78 jaar -- Herman Franssen, 88 jaar -- Johannes Boonman, 79 jaar -- Teng Pouwels,
88 jaar -- Nella Janssen-Weerts, 96 jaar -- Mia Francken-Vermeulen, 82 jaar -- Els ter
Horst-Schoemaker, 72 jaar -- Henri van Helmond, 52 jaar -- Jan Linskens, 85 jaar -Mieke Coenders, 75 jaar

Huwelijken en Jubilea
Geen

Dopelingen
Geen

PATERSKERK
Overledenen

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

Annie van Stiphout-Pennings, 76 jaar -- Henk Jansen, 92 jaar -- Jet Poels-Duijckers,
88 jaar -- Paul van Els, 86 jaar

Huwelijken
Geen

Dopelingen

Ilyas Polat -- Sara van den Nieuwenhof

