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Als ik deze woorden aan het papier toevertrouw 
hebben we net de jaarwisseling achter de rug. 
We hebben hiermee weer een aantal feestdagen 
achter ons waarbij we meer gegeten en gesnoept 
hebben dan normaal. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er aan het begin van dit nieuwe 
jaar bij velen de aandacht ernaar uitgaat hoe de 
overtollige kilo’s weer kwijt te raken. Heel wat 
artikelen en tijdschriften besteden er volop 
aandacht aan. Nu moeten we er niet al te 
moeilijk over zitten te doen en ons door de dieet
-goeroes gek laten maken. Als we genoeg 
bewegen dan mogen we met een gerust hart ook 
genieten van de SAS-DAGEN. Voor de lezers die 
niet weten wat dit is: het zijn de schijt aan Sonja 
(Bakker) dagen. Hiertegenover staat dat als we 
niet genoeg bewegen en merken dat de kilo’s 
eraan vliegen dat we moeten afzien van deze sas-
dagen. We moeten dan ernaar uitkijken hoe we 
ons lichaam weer in balans kunnen brengen.  
 
Nu heeft het volgen van een dieet en het 
schommelen van ons lichaamsgewicht ook iets 
psychisch. Naast ons lichaam moeten we ook 
onze ziel in een goede balans brengen en 
houden. Daar lezen we in artikelen en 
tijdschriften heel weinig over en daarom maar 
goed dat aan het begin van het jaar onze 
aandacht gevraagd wordt voor de kerk in de 
zogenaamde actie-kerkbalans. We worden 
vriendelijk gevraagd de kerk ook financieel mee 
te dragen. In vele parochies is de financiële 
weegschaal uit balans. Er gaat al heel snel meer 
uit dan dat er binnenkomt. Voor veel 
kerkbesturen is het ieder jaar weer opnieuw een 
hele kopzorg om de touwtjes aan elkaar te 
blijven knopen. Nu hebben wij in Venray en in 
ieder kerkdorp kerken die in gebruik zijn. Dit was 
ook de wens van onze oud-bisschop. Zijn visie 
was dat er in ieder dorp een kerkgelegenheid 

blijft. En zeg nu zelf: 
wat is er niet mooier 
dan een mooi 
kerkgebouw in de 
parochie te hebben? 
Het is een blikvanger 
en de hoge torenspits 
die fier omhoog wijst 
die doet ons beseffen 
dat er meer is in het 
leven. Onbewust 
ervaren wij dit. Nu het 
voor een parochie 
moeilijker wordt om 
zo’n gebouw in stand te houden zijn grotere 
clusters een oplossing. Hiertegenover staat dat 
we wel moeten oppassen dat een pastoor die de 
zorg voor zo’n cluster heeft op den duur niet 
‘omkiept’. We mogen ons gelukkig prijzen dat er 
mannen en vrouwen zijn die mede de schouders 
eronder zetten en een steun en toeverlaat zijn. 
Met ons allen kunnen we voor nu en voor de 
toekomst zorgdragen zodat er plekken blijven 
waar je tot jezelf kunt komen, waar je anderen 
kunt ontmoeten. Waar je een luisterend oor 
vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te 
vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en 
geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden 
en klaar staan met praktische steun, of je nu lid 
bent of niet. Waar we samen een gemeenschap 
zijn en geven aan anderen.  
 
Gunnen we onszelf en anderen zo’n plek en laten 
we er mede zorg voor dragen dat de financiële 
weegschaal in balans komt en blijft. We zouden 
anders onszelf en onze medemensen tekort 
doen. Als we het zonder plaats moeten doen 
waar we onze lieve Heer kunnen ontmoeten dan 
zal dat vroeg of laat zijn weerslag hebben op 
onze psyche waardoor wijzelf uit balans raken. 
Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die dit 
inzien en koste wat kost een kerk in de 
gemeenschap willen behouden, soms zelfs met 
heel veel moeite. Zo aan het begin van dit 
nieuwe jaar mogen wij ons dan ook eens bij 
onszelf de vraag stellen wat het ons mag kosten. 
Wat mag het ons kosten dat het mijzelf en mijn 
medemens goed gaat?  
 
pastoor J. Boon 

In balans: goed 
voor lichaam en 
ziel 

In het parochieblad Kerstmis 2017 is op de achterkant bij het dankwoord de naam van de afzender weggevallen. De 
dankbetuiging was afkomstig van Familie Cuppen. De redactie biedt zijn excuses aan voor  deze fout. 
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Resultaten van de afgelopen jaren  
(Grote Kerk) 
 

          
Boekjaren 2017 2016 2015 2014 

  Voorlopig* werkelijk werkelijk werkelijk 
Opbrengst kerkbijdrage 74.000 80.000 74.000 78.000 
Collecten/stipendia/uitvaarten 51000  52.000  62.500  64.000 
Overige bijdragen parochianen 19.500 25.000 30.000 19.000 
Opbrengsten materiële vaste activa 24.000 16.000 16.500 16.000 
Opbrengsten deposito's en 
spaarrekeningen 

11.000 13.000 17.500 30.000 

Functionele inkomsten 2.000 2.000 2.000 2.000 
  181.500 188.000 202.500 209.000 

     
Kosten erediensten 31.500 27.000 26.500 28.000 
Kosten pastoraal 13.500 13.500 19.000 16.500 
Kosten verpachte/verhuurde materiële 
vaste activa 

4.500 38.500 2.000 9.000 

Personeelskosten 41.000 48.500 50.000 45.500 
Kosten onroerende zaken/inventaris 57.000 62.500 54.500 59.500 
Bestuurskosten 5.000 2.500 2.500 3.500 
Algemene kosten 7.000 9.000 6.500 9.000 
Afschrijvingskosten 10.500 12.000 14.000 19.500 
Financieringskosten 1.500 1.500 1.500 1.000 
Bijzondere baten/lasten 3.000- 9.500- - 4.500 
Bijdrage aan het bisdom 24.000 26.500 30.500 31.000 

  192.500 232.000 207.000 227.000 
          

Saldo 11.000- 44.000- 4.500- 18.000- 

     
* stelpost van 50.000 euro 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 

   

* mogelijk dat er enkele kosten met betrekking tot het project onderhoud kerk / 
toren tussen zitten 

   

*bedragen afgerond per 500 euro    

Na een fors verlies in 2016 is het resultaat over 2017 
weer in de lijn van de laatste jaren. Jaarlijks is er een 
klein verlies op de exploitatie. Met name omdat het 
rendement over kapitaal volledig is weggevallen. 
Over 2017 is er een voorlopig negatief resultaat van 
11.000,- euro. Dit is wel een stuk lager dan in 2016. 
Het streven om de exploitatie sluitend te krijgen blijft 
door de lage rendementen lastig. 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 op peil te houden. De komende jaren zal 

wel steeds meer een integratie gaan plaatsvinden met 
de activiteiten van de Paterskerk. Kosten kunnen 
daardoor meer gedeeld worden en dubbele activitei-
ten worden voorkomen. Verwacht wordt dat dit een 
positief effect zal hebben op het financiële resultaat.  
 
Resultaat 2017 
Het bijgevoegde overzicht laat de exploitatieresulta-
ten zien van onze Parochie over de laatste jaren. De 
cijfers over 2017 betreffen voorlopige (afgeronde) 
cijfers. 
Het jaar 2016 sluiten we definitief af met een nega-
tief resultaat van 44.000 euro. Dat was met name te 
wijten aan het onderhoud van de gebouwen die niet 



4 | 

 

gesubsidieerd worden. De voorlopige cijfers over 
2017 laten opnieuw een negatief resultaat zien. Dit 
tekort is wel veel  kleiner dan in 2016. De begroting 
voor 2018 zal naar verwachting ook opnieuw een te-
kort laten zien. Op de langere termijn blijven de kos-
ten voor het onderhoud van de Kerk en overige ge-
bouwen een grote last. Tevens vormen de dalende 
inkomsten uit de gezinsbijdragen, collecten, stipendia 
e.d. en het zeer lage rendement op het vermogen de 
grootste bedreigingen voor een sluitende begroting. 
 
Inkomsten in 2017 gedaald 
De totale inkomsten lopen de laatste jaren gemiddeld 
elk jaar een beetje terug. Gelukkig blijven de inkom-
sten uit de kerkbijdragen van de parochianen de afge-
lopen jaren redelijk stabiel alhoewel ook hier een 
lichte afname is te zien. 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 2017  nagenoeg 
gelijk aan die van 2016. De opbrengsten uit het ver-
mogen en bezittingen zijn als gevolg van de ontwik-
kelingen op de financiële markten nog altijd erg laag. 
De opbrengst uit vermogen is nagenoeg nihil te noe-
men en is in 2017 nog verder teruggelopen. Het be-
sluit wat we in 2016 hebben genomen om samen met 
de Paterskerk het nieuwbouwpand Eindstraat 4B aan 
te kopen heeft positief uitgepakt. Via verhuur van dit 
strategische pand kan meer rendement gemaakt wor-
den dan wanneer het geld op de bank staat. Daardoor 
is de opbrengst van de materiële vaste activa fors toe-
genomen. 
We hopen dat de kerkbijdragen en het kerkbezoek 
voor 2018 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 Beo-
gende 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 vol-
doen zodat deze aftrekbaar is voor de belastingen. 
Naast andere fiscale mogelijkheden om aan de kerk 
bij te dragen verzoek ik u voor meer informatie daar-
over zich tot de penningmeester te wenden. 
 
Lasten Parochie stabiel 
De kosten in onze parochie hadden in de afgelopen 
jaren een dalende trend. Door goed te letten op aller-
lei uitgaven waren we in staat om alle kostenposten 
goed in de hand te houden. 
Ook in 2017 zijn de kosten weer licht gedaald. De 
personeelskosten lagen dit jaar ook wat lager. Het is 

ieder jaar een beetje schipperen met de andere paro-
chies over de inzet van de priesters. Van belang is dat 
we overal in de behoefte aan erediensten kunnen vol-
doen. 
Voor 2018 is de inzet de kosten opnieuw niet te laten 
stijgen.  
Mede door de belangenloze inzet van meer dan 100 
vrijwilligers lukt het om een groot aantal activiteiten 
te organiseren tegen geringe kosten. Hulde aan alle 
vrijwilligers voor deze inzet. 
 
Onderhoudskosten gebouwen fors lager in 2017 
In 2017 zijn er weinig onderhoudskosten geweest aan 
de diverse gebouwen van onze parochie. Aan het on-
derhoud van het kerkgebouw zelf hoeft nu acuut niets 
extra’s te worden gedaan. Er ligt een groot onder-
houdsplan gereed voor de komende jaren. Met name 
voor de aanpak van de glas in lood ramen en het stuc-
werk, de riolering en diverse kleine maatregelen. 
Daarnaast is er een apart project voor de verlichting 
van de kerk aan de buitenzijde. Dit onderhoudspro-
gramma van 750.000 euro staat voor 2018-2019 op 
de planning. Provincie, Bisdom en Gemeente dragen 
daaraan bij. Maar ook de Parochie zelf zal moeten 
bijdragen. De verlichting van de Kerk en toren zal in 
het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd. Naast een 
subsidie van de Gemeente zal ook de Parochie daar-
aan moeten bijdragen. De staat van onderhoud van de 
kerk is goed te noemen. We kunnen hier echter niet 
op interen en er zal ook de komende jaren geïnves-
teerd dienen te worden in het onderhoud van het 
kerkgebouw. Voornoemd onderhoudsplan is dan ook 
hard nodig. Ook moeten in dit kader extra acties bij 
de Venrayse gemeenschap niet uitgesloten worden. 
Het gebouw heeft ook voor de gemeenschap van 
Venray een aantrekkelijke waarde en geeft het cen-
trum van Venray meerwaarde. 
Bij het onderhoud van de gebouwen zijn vele vrijwil-
ligers actief. Met name de Stichting Beelden en de 
Stichting Altaar dragen zorg voor aanvullend onder-
houd aan de kerk. 
 
Financiële steun van de parochianen blijft noodzake-
lijk 
Als parochie Sint Petrus’ Banden zijn we door uw vrij-
willige bijdrage in staat die dingen te doen die nodig 
zijn voor het pastorale werk in onze geloofsgemeen-
schap en daarbij het in stand houden van onze gebou-
wen en behoud van onze kunstschatten.  
Namens het kerkbestuur wil ik u ook dit jaar opnieuw 
hartelijk danken voor uw inzet en financiële steun 
over het afgelopen jaar en langs deze weg een oproep 
aan u doen om onze Parochie ook in de toekomst te 
blijven steunen. Met uw steun houden wij onze Kerk in 
stand! 
 
 
Jan Loonen. 
Venray, januari 2018. 
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Boekjaren 2017 2016 2015 2014 

  werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk 
Opbrengst kerkbijdrage     36.700           35.500           36.523           36.246  
Overige bijdrage parochianen     31.400           29.800           31.902           34.614  
Overige opbrengsten     48.200           62.300           42.359         103.247  
     116.300         127.600          110.784          174.107  

     
Personeelskosten     45.900           34.500           32.058           54.253  
Bijdrage aan bisdom     13.400           15.000           12.700           23.407  
Kosten onroerend goed     19.300           29.100           17.650           30.365  
Energiekosten     14.200           15.400           10.606            16.391  
Kaarsen/altaarbenodigdheden       8.100             5.900             7.817             9.254  
Koren/kerkversieringen       9.300             8.100           10.488           10.543  
Beheerskosten       8.900             7.100             8.682             6.786  
Catechese dekenaat       7.500             7.300             9.698             9.347  
Overige uitgaven       8.100             6.900             7.385             6.358  

    134.700         129.300          117.084         166.704  
          

Saldo 18.400-            1.700-            6.300-                     7.403  

     

Resultaten van de afgelopen jaren 
(Paterskerk) 

Geachte medeparochianen,   
    
Op de eerste plaats hartelijk dank aan al diegenen die 
meedoen aan de actie Kerkbijdrage. Mede door uw 
bijdrage kan onze parochie een bloeiende gemeen-
schap blijven.     
  
Resultaat 2017     
  
Het is helaas niet gelukt het jaar met een positief re-
sultaat af te sluiten. Dit is o.m. veroorzaakt door nabe-
talingen aan de Grote Kerk voor de inzet van pries-
ters. Vergeleken met vorig jaar is de opbrengst van de 
actie kerkbalans gestegen. De inkomsten uit missti-
pendia zijn afgenomen. Er zijn meer uitvaarten ge-
weest. De inkomsten daaruit bedroegen 1600 euro 
meer. Door de lage rente vallen de "overige opbreng-
sten" lager uit. Gelukkig heeft weer een aantal paro-
chianen besloten de kerkbijdrage voor minimaal 5 
jaar toe te zeggen. Dat geeft de parochie meer zeker-
heid. Het toegezegde bedrag is voor hen overigens 
volledig fiscaal aftrekbaar. De kosten voor 2017 vielen 
hoger uit. Door een nog steeds groeiende inbreng van 
vrijwilliger lukt het ook nu weer om de kosten be-
heersbaar te houden. Tuinonderhoud en kluswerk 
wordt veelal om niet gedaan. Zoals hierboven be-

schreven heeft een nabetaling aan de Grote Kerk de 
post "kosten" verhoogd. Door een gewijzigde verze-
keringsvorm is een besparing gerealiseerd van bijna  
4.000 euro 
  
Financiële steun van u als parochiaan is en blijft on-
misbaar.     
  
Alleen door uw ondersteuning zijn we als parochie in 
staat om het pastorale werk in uw directe omgeving 
voort te zetten en inventaris en gebouwen in stand te 
houden. Van Rome, van Roermond of van de overheid 
ontvangen we niets: we moeten het zelf doen. Na-
mens het kerkbestuur hartelijk dank voor uw inzet en 
bijdrage en we hopen dat u ons nog vele jaren zult 
blijven steunen  
      
Wil Megens   
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In de vorige Samen Kerk van december kon u het 
interview lezen met nieuw aangetreden 
kerkbestuursleden. In deze editie laten we u 
kennis maken met de nieuwe penningmeester, 
die samen met de andere twee nieuwe 
kerkbestuursleden tijdens de gezamenlijke 
nieuwjaarsviering op maandag 1 januari 
geïnstalleerd is: Maris Heijnen.   
 
Maris is al enige tijd als collectant actief in de 
Petrus’ Bandenkerk. Zijn oud wiskunde docent 
Herman van der Steeg had hem daarvoor 
voorgedragen. En nu recent de vraag aan hem 
gesteld werd om penningmeester te worden, 
voelde hij zich net als toen vereerd dat hij 
gevraagd werd. Wat hij echter wel belangrijk 
vond was om goed af te wegen of er voldoende 
tijd vrij te maken is voor deze verantwoordelijke 
taak. Maris heeft als bestuurder voor een groot 
concern in Eindhoven een drukke baan. Maar na 
wijs beraad met onder andere zijn vrouw Thea 
heeft hij gezegd dat het goed was. Ook 
gesprekken met Wil Megens en Jan Loonen 
gaven hem een goed gevoel over het 
penningmeesterschap. Overigens staat Maris er 

niet helemaal alleen voor, want inmiddels heeft 
hij ook veel hulp van Martijn Houwen, acoliet in 
de Petrus’ Bandenkerk en boekhouder bij 
administratiekantoor Reintjes in Venray. Het feit 
dat hij samen met Martijn de boekhouding doet, 
heeft ook te maken met één van de 
vernieuwingen die Maris door hoopt te kunnen 
voeren: het vier-ogen-principe. Bij deze 
werkwijze worden belangrijke financiële 
handelingen door twee mensen ondertekend, 
hetgeen betekent dat vier ogen het stuk gezien 
hebben. Deze werkwijze is in de bedrijfswereld 
gebruikelijk zo legt Maris uit. 
 
Uit het gesprek wordt voor mij duidelijk dat 
Maris wel wat ideeën heeft over de boekhouding 
van de beide kerken in de toekomst, maar hij is 
niet iemand die het, om het maar even plat te 
zeggen, er even doorheen drukt. Maris is iemand 
die luisteren en in gesprek blijven om zo samen 
het einddoel te bereiken belangrijke waarden 
vindt. En dat is fijn om te horen.  
De vorige penningmeesters hadden zo hun grote 
financiële projecten, ook Maris mag op korte 
termijn aan een financieel project beginnen. Het 
groot onderhoud van de glas-in-lood-ramen en 
aanpassingen aan de toren van de Petrus’ 
Bandenkerk (o.a. arbo-aanpassingen, toiletgroep 
in de toren) zijn grote uitgaven die op korte 
termijn gedaan moeten worden waar ook de 
middelen voor verzameld moeten worden.  
 
Ik neem overigens aan dat we hier in de nabije 
toekomst wel meer over zullen horen. 
 
In zijn vrije tijd sport Maris graag: hij doet aan 
fitness en tennis. En skieën doet hij ook, onder 
andere met zijn tweelingbroer Geert, waar hij 
ook samen mee collecteert en vrijwilliger is bij de 
gebedsdiensten in De Mulder. Verder reist hij 
graag samen met zijn vrouw. Dat moet ook wel, 
want voor zijn dochters moet hij aardig wat 
reizen. Maris heeft samen met zijn vrouw vier 
dochters, waarvan er drie inmiddels al uit huis 
zijn. Eén daarvan verblijft momenteel in Australië 
en een andere dochter in San Francisco. 
 

Nieuwe kerkbestuursleden stellen zich 
voor… (vervolg) 
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Maris, dank voor je openheid tijdens dit interview. 
Het was leuk om kennis met je te maken en je zo 
voor te kunnen stellen aan de Venrayse 
parochianen. Ik wens je samen met je andere 
kerkbestuursleden een gezegende tijd toe.  
 
 

De lezers van dit blad nodig ik uit om samen met 
mij te bidden voor hem en het hele kerkbestuur. 
Dat zij onder Gods Geest de wijsheid en moed 
mogen hebben het goede voor onze Venrayse 
kerkgemeenschap te doen. 
 
Arthur Gerritzen 

In ons dekenaat hebben vele verschillende kape-
laans, priesters en andere clerici gewerkt. Daar-
van zijn er ondertussen enkele met emiraat ge-
gaan dan wel vertrokken naar een ander deke-
naat.  
Het leek ons als redactie van Samen Kerk een 
mooi idee een serie portretten te maken van de-
ze ‘oud-Venraynaren’. Deze keer was kapelaan 
Bouman aan de beurt, die inmiddels als deken 
van Heerlen dienstbaar is. 
 
Op zaterdag 20 januari jl. nam ik ‘s ochtends 
vroeg de trein naar Heerlen. Na aankomst begon 
ik aan de wandeling richting de pastorie van de 
Pancratiuskerk in Heerlen. Al lopend door het 
winkelcentrum werd ik me ervan bewust dat de-
ken zijn in een stad als Heerlen toch een bijzon-
dere uitdaging moet zijn, want vergeleken met 
Gennep en Venray heeft deze plaats toch echt 
een andere omvang. Ik belde aan en werd bij de 
deur hartelijk ontvangen door deken Bouman. 
 
Deken Bouman is al jaren als priester actief in ons 
bisdom en heeft daarin, zo vertelt hij, veel ver-
schillende hoeken gezien: begonnen als kapelaan 
in Elsloo, daarna kapelaan in Venray en in de 
kerkdorpen (1994-1998), vervolgens pastoor van 
Landgraaf en voordat hij naar Heerlen kwam was 
hij pastoor in Gennep. En nu sinds bijna twee jaar 
dus deken van Heerlen. Daarin volgt hij God, die 
Boumans talenten telkens op andere plekken no-
dig inzet. In het Oude Testament volgde men 
God ook en daar waar Hij was werd de Ark van 
het Verbond opgesteld. Deken Bouman kende 
daarin afgelopen jaar een markante parallel: hij 
vierde zijn 25-jarig priesterschap en 50e verjaar-

dag in een tent. Die tent zette hij weliswaar niet, 
maar hij maakte er wel dankbaar gebruik van. 
Daar waar ’s avonds tevoren het bier rijkelijk 
vloeide tijdens het Oktoberfest vierde hij ‘s och-
tends de Mis en stelde God midden onder de 
mensen centraal. En na de Mis was de tent een 
geschikte locatie om samen zijn jubilea te vieren. 

 
Het is inmiddels meer als twintig jaar geleden dat 
deken Bouman in het Venrayse dekenaat actief is 
geweest. Hij is vier jaar bij ons kapelaan geweest, 
waarbij hij met veel plezier terugkijkt op deze 
voor hem zo leerzame periode. Hij heeft vooral in 
deze periode geleerd dat je als priester dienst-
baar bent. In de verschillende kerkdorpen waarin 
hij kwam, zoals Heide en Castenray, ging het er 
niet zozeer om wat hij wilde, maar hij leerde te 
kijken naar wat de parochianen zelf deden en 
konden. Daar heeft hij op leren aansluiten door 
te leren luisteren naar behoeftes van parochies.  

Hoe is het nu eigenlijk met…  
Kapelaan Bouman 
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Als je daarin parochies kunt stimuleren op eigen 
benen te staan, blijven deze ook doorgaan als je 
als priester verder trekt.  
 
Uit het beeld van zijn tijd in Venray blijkt ook dat 
de situatie anders was dan nu. Zo is nu pastoor 
Miedema verantwoordelijk voor Leunen-Veulen-
Heide. Ten tijde dat deken Bouman kapelaan was 
in Venray had hij de zorg voor Heide, Veulen had 
nog een rector en Leunen had zijn eigen pastoor. 
Het was allemaal anders ingedeeld. 
Aan Heide koestert hij mooie herinneringen. Hij 
kan zich nog goed herinneren dat er toen  zesen-
twintig misdienaars waren, die tijdens de Mis la-
zen, de collecte deden en de mis dienden. Het 
was de jeugd die het voortouw nam. Helaas zijn 
deze jonge mensen het dorp uit getrokken en de 
school, waar hij als kapelaan kwam, is inmiddels 
gesloten. Tijden zijn veranderd. 
 
En nu, sinds bijna twee jaar is hij deken van Heer-
len. Als deken ziet hij erop toe dat in zijn deke-
naat, met de parochies van de gemeenten Heer-
len, Brunssum en Voerendaal, de zaakjes blijven 
lopen. Daarbij merkt hij wel op dat een deken 
niet gezaghebbend is en boven de priesters staat. 
Als deken is hij dienend, coördinerend en aanstu-
rend.  
En in zijn taak als deken is hij voornamelijk pas-
toor; dat is hij in Heerlen voor zes parochies. Om 
dat allemaal in goede banen te leiden werkt hij 
intensief samen met de parochianen, de kape-
laan, diakens en catechisten. Daarnaast is hij ook 
een halve dag per week werkzaam aan het semi-
narie als docent Pastoraaltheologie. Als ik vraag 
naar de uitleg van de inhoud van dit vakgebied 
geeft de deken twee concrete voorbeelden waar 
de pastoraal-theologie zijn waarde heeft. Als eer-
ste het sluiten van kerken in krimpgebieden: hoe 
ga je hier mee om? En als tweede de recente uit-
spraak van oud-bisschop Wiertz, dat de kerk een 
missionaire kerk geworden is. Maar hoe ziet zo’n 
kerk er dan uit? Hoe geef je dat vorm? De pasto-
raal theologie slaat daarin de brug tussen Kerk, 
bijbel, management en de praktijk. De pastorale 
uitdaging is dat je niet enkel een mooie kerk 
moet hebben, maar dat je juist vanuit die kerk 
Gods Koninkrijk daarbuiten vorm moet geven. 
Enkel dan heeft de Kerk met zijn kerken waarde. 
 
Als ik deken Bouman vraag wat hij graag in zijn 
vrije tijd doet, vertelt hij dat hij niet echt hobby’s, 
sport of andere bezigheden heeft. Hij is het liefst 

bezig en dan liefst met zaken die een bepaald nut 
hebben. Het gaat niet om leuk, maar de dienst-
baarheid van zijn activiteiten is van belang.  
En verder vraagt het inwerken in zijn nieuwe de-
kenaat toch nog veel tijd. En dan horen er ook 
129 uitvaarten bij, die hij het afgelopen jaar sa-
men met zijn kapelaan heeft mogen verzorgen. 
Met alle liefde en devotie, maar dan heb je wel 
weinig tijd en energie voor andere zaken over. 
 
Toen het gesprek zijn einde naderde, was het een 
uur en twee koppen thee en een koekje later. Het 
was een mooi gesprek waarin ik kennis heb mo-
gen maken met oud-kapelaan Bouman. Dank 
voor uw openhartigheid. Een hartelijke groet van-
uit Venray en succes en zegen met uw werk als 
deken van Heerlen. 
 
Arthur Gerritzen 
 
PS: Heeft u, beste lezer, de mok op de foto goed 
bekeken? De deken groet u met een knipoog.  
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Hoi kinderen, 

hier is weer een nieuw Kinderboekje! 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten gaan we in de Kerk nu 

op weg naar Pasen! Het grote feest waarbij we vieren dat 

Jezus uit de dood is opgestaan! Maar voor het zover is, is er 

eerst nog een periode van vasten: de veertigdagentijd. 

De bedoeling is dat we in de vasten een beetje meer aan 

andere mensen denken en wat minder aan onszelf.  

Poeh…….is dat niet iets voor grote mensen?? Nee hoor, ook 

jij kan al heel goed meedoen, ieder op zijn eigen manier!! 

Blader maar eens verder…………. 
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Het klinkt misschien allemaal een beetje moeilijk, maar op 

de volgende pagina staat een soort vastenproject om  

40 dagen lang, veertig stickertjes te kunnen ‘verdienen’. 

Verzin met mama of papa 4 dingen die je soms een 

beetje moeilijk vindt.  

 

Bijvoorbeeld: 

10x een dag niet snoepen en koeken, 

10x een dag geen beeldschermen, 

10x mama extra helpen in huis, 

10x een dag extra lief zijn voor broertjes/zusjes of 

kindjes in de klas. 

10x een extra gebedje doen voor iemand. 

 

Schrijf in de tabel de vier dingen op de lijntjes in de 

linker kolom. De tien hokjes er achter zijn voor de tien 

stickertjes die je er mee kunt verdienen. 

Kies iedere morgen 1 van de 4 dingen uit, die je 

opgeschreven hebt in de tabel. En probeer die dag dat 

‘offertje’ vol te houden. Is het gelukt aan het einde van 

de dag? Top!!!! Dan mag je één stickertje plakken. 

 

En hopelijk heb je dan aan het einde van de vastentijd 

(als we Pasen vieren!) je hele stickervel vol!!! 

Er is ook nog een kleurplaat, waarbij je iedere dag een 

klein stukje mag kleuren, totdat hij helemaal mooi 

ingekleurd is en het dus Pasen is!!  

(De zondagen tellen niet mee, want dat zijn geen 

vastendagen!) 
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Vastenproject 

2018 

Naam: __________________ 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



12 | 

 

 

 

 

Als jullie tips/leuke ideeën/grappige uitspraken etc. hebben, 

mail dan naar samenkerkkinderboekje@hotmail.com 
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Op 25 december 2017 organiseerde Werkgroep 
de Herberg voor de vierde maal in successie een 
Kerstdiner in het zaaltje van de Paterskerk, voor 
mensen die graag samen met anderen aan tafel 
gaan. Vanaf 12.30 uur stroomden de gasten 
binnen in onze gezellige herberg, waar de deuren 
in figuurlijke zin wagenwijd openstaan. Enkele 
van onze gasten komen uit de buurt. Zij werden 
door Jos Josten opgehaald, terwijl Miriam 
Voesten uit Wanssurn een zestal personen per 
auto naar onze herberg bracht, en aan het einde 
van de middag ook weer ophaalde en naar huis 
bracht. We zijn haar hiervoor zeer erkentelijk. 
Deken Smeets zag, ondanks zijn drukke 
programma, kans om voor het diner, even akte de 
presance te geven. Waarvoor dank. 

 

Rond de klok van 13.00 uur waren de 28 gasten 
allemaal aanwezig. Na een welkomstwoord van 
Johan ging pastoor Boon ons voor in het gebed. 
Pastoor Boon hield de aanwezigen voor hoe goed 
we het in ons leven hebben, met vaak te veel oog 
voor materiële zaken. Juist God brengt bij ons de 
balans in ons leven. Toch moeten we op een dag 
als vandaag de geboorte van Jezus kunnen vieren. 
Dat is immers groot feest! 

Arthur Gerritsen had spontaan aangeboden om 
tijdens het Kerstdiner wat muziek te komen 
maken voor onze gasten.Hij zong diverse aardse
- en kerstliederen. Dit optreden was bijzonder 
sfeerverhogend en Arthur kreeg veel respons. We 
denken erover om hem voor de volgende keer 
wederom te boeken en danken hem voor zijn 
spontane geste. 

Toen we tijdens de voorbereiding van het 
Kerstdiner geconfronteerd werden met het 
ontbreken van Tinie, Toon en Yvonne Claessens 
werd ons onmiddellijk hulp aangeboden door 
Miranda en Jos. In een later stadium kwamen daar 
onze vrienden Roland en Janny bij. 
Catherine en Bram ondersteunden ons namens 
het kerkbestuur door hun medewerking aan te 
bieden. Ook Gerda bood spontaan hulp aan, daar 
waar nodig, en op eerste kerstdag was Gerda ook 
paraat om te helpen met koffie en thee zetten en 
het netjes indekken van de tafels. Waarvoor onze 
dank Gerda. 

Veel deelnemers waren vaste gasten bij deze vierde 
editie. Enkele gasten van het Kerstdiner zijn ons 
helaas ontvallen. In oktober 2017 hebben we o.a. 
Proteion een berichtje gestuurd over ons initiatief, 
en na enkele positieve reacties konden wij enkele 
nieuwe deelnemers begroeten, die anders alleen 
aan tafel hadden gezeten. Een hiervan heeft zich 
inmiddels ook al weer aangemeld voor de 
paasbrunch. 

Met Kerst samen aan tafel gaan is voor velen 
heel gewoon en we zijn ontzettend blij dat deze 
saamhorigheid ook deze keer weer volledig tot 
stand kwam. We zagen blijde gezichten terwijl 
er veel leuke gesprekken gevoerd werden. 

Kerstdiner 2017 
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Het blijft een voorrecht om, in de keuken van het 
zaaltje van de pastorie van de Paterskerk, hieraan 
mee te mogen werken. Franse wijn smaakt het 
lekkerst op een terrasje in Frankrijk. Het 
Kerstdiner in de Paterskerk geeft precies zo'n 
gevoel. 

Rest ons iedereen te bedanken voor de hulp en 
alle goede gedachten. Hopelijk mogen we de 
volgende keer weer rekenen op veel steun en hulp, 
zodat we dan voor de vijfde maal ons Kerstdiner in 
de Paterskerk mogen en kunnen verzorgen. 

Netty en Johan van Reenen 

Koos Swinkels ridder in de Orde van Sint 
Sylvester 

 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg op 15 
januari ll, ontving Koos Swinkels de oorkonde en 
de versierselen behorend bij zijn benoeming tot 
ridder in de orde van Sint Silvester. Deze hoge 
pauselijke onderscheiding werd hem 
overhandigd door oud-vicaris pater Storcken, 
geestelijk adviseur van de stichting, als erkenning 

en waardering voor zijn niet aflatende inzet voor 
het behoud van veldkruisen en wegkapellen 
gedurende 37 jaren. 
 
Deze royale staat van dienst begint en eindigt in 
Venray, waar Koos rond 1980 voorzitter was van 
Veldeke-Venray. In 1964 werd het beeldje van 
Sint Oda uit haar kapelletje gestolen en later met 
aanzienlijk meer geluk dan wijsheid 
teruggevonden op het station van Eindhoven. 
Naar aanleiding van deze diefstal werden alle 
beelden die in wegkapelletjes stonden  —
waaronder een zestal middeleeuwse  —  daar 
verwijderd en op veilige plekken opgeslagen. 
Met als gevolg lege, kale kapelletjes. Rank Xerox 
stelde een fonds beschikbaar waardoor Piet 
Clephas tien kopieën uit keihard eikenhout kon 
snijden.   
 
Met anderen startte Koos in 1981 onder de 
hoede van Veldeke-Venray een werkgroep met 
als doel met hulp van de eigenaren het klein 
religieus erfgoed langs de weg te bewaren, 
kopieën van beelden in de kapelletjes te plaatsen 
en originele kruisbeelden te vervangen door 
afgietsels. Er staan zeventig objecten op de 
actielijst. Deze werkgroep werd in 1992 een 
zelfstandige stichting.  
 
Later ontwikkelde de stichting een procedé om 
van kunsthars afgietsels van originelen te maken. 
Ze leerde ook werkgroepen buiten Venray om 
daarmee te werken. 
Tegelijkertijd ging de groep ook vervallen 
kapellen restaureren. En ook de veldkruisen, 
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waarvan het corpus en het kruishout door weer 
en wind veel te lijden hadden. 
Al in 1954 was de diocesane Stichting Kruisen en 
Kapellen opgericht. Onder zijn voorzitterschap 
van tien jaar werd zij door Koos Swinkels 
omgevormd tot een koepelorganisatie, waarin 
lokale groepen ervaringen en 
wetenswaardigheden delen. Deze Limburgse 
stichting onderhield contacten met onder andere 
de provincie en de Monumentenwacht. De 
structuur is vergelijkbaar met die van het 
historisch en het mondiaal platform in Venray: de 
aangesloten organisaties blijven zelfstandig maar 
delen kennis en ervaring. 
 
In 2004 werd een tentoonstelling gehouden over 
de Limburgse kruisen en kapellen en verscheen 
een toonaangevend boek over het onderwerp. 
In het jaar van het klein religieus erfgoed, 2008, 
ontving de Limburgse stichting een subsidie van  
500.000 euro waarvoor in goed overleg zinnige 
lokale bestedingen werden gevonden. 
Koos is nog altijd bestuurslid van de stichting en 
ook de voorzitter van de Venrayse stichting, die 
een werkplaats onder het gebouw van de 
voormalige basisschoor de Toverbal in gebruik 
heeft. 
Één van de projecten waaraan daar wordt 
gewerkt is de restauratie van de afbeeldingen 
van de Zeven Smarten van Maria die tot de 
verwoestende brand van 1925 in nissen op het 
voorplein van het voormalige franciscaanse 
klooster stonden. Daarna zijn ze enkele malen 
verhuisd en daarbij drie keer uit de muren 
gesloopt. Nu resteren brokstukken die de leden 
van de Venrayse stichting als puzzelstukjes aan 
elkaar hebben gepast om er daarna mallen van te 
maken. Een moeilijke klus omdat het om 
keramiek uit de zeventiende eeuw gaat, 
waarover weinig specialistische kennis 
beschikbaar is. 
Voor het werk van alle leden van de stichting 
geldt, dat wat als hobby begon, puur specialisme 
is geworden. 
De ridderorde van de heilige paus Silvester is een 
hoge pauselijke onderscheiding die in 1841 is 
ingesteld door paus Gregorius XVI en wordt 
toegekend aan leken die zich bijzonder hebben 
ingezet op het grensvlak van kerk en 
samenleving. Sinds 1880 is de orde in Venray 
twaalf keer verleend. Aan onder anderen Wiel 
Kremer, Ad Hijl en Sjoerd de Jong, de voormalige 

geneesheer-directeur van het Sint 
Elisabethziekenhuis. 
Koos bevindt zich dus 
in illuster gezelschap. 
Het verhaal gaat dat 
de ridders van paus 
Silvester te paard de 
Sint Pieter in mogen. 
Koos overweegt 
voorshands geen 
gebruik te maken van 
dit privilege. 
 
De redactie feliciteert 
Koos Swinkels van 
harte met deze 
bijzondere 
onderscheiding en 
mét hem de 
Limburgse en 
Venrayse Stichting die volgens hem in deze eer 
mogen delen.  
    
Ger Claessens. 
 

   



16 | 

 

HET VORMSEL 
Dit artikel maakt deel uit van een 
serie over de zeven sacramenten. 
In vorige uitgaven kwamen de 
eucharistie en het doopsel aan de 
orde. 
 
Sommige sacramenten worden 
als zodanig genoemd in de Bijbel. 
Het vormsel niet. 
Wel zijn er meerdere kernteksten 
te vinden die ernaar verwijzen en 
dan met name naar de 
handoplegging. Zo wordt in 
Handelingen 8 verteld dat de 
apostelen  naar Samaria gingen 
en daar de mensen die gedoopt 
waren de  hand oplegden, 
waardoor zij de heilige Geest 
ontvingen, de Geest die kort 
daarvoor met Pinksteren de 
apostelen had vervuld. 
In de eerste eeuwen van de kerk 
waren doopsel, vormsel en 
eucharistie in één sacrament 
verbonden: na een lange 
voorbereiding werden de 
doopleerlingen gedoopt, waarna 
de bisschop hen de hand oplegde 
en zij voor de eerste keer 
mochten deelnemen aan de 
eucharistie.  
Toen de kerk groeide was het 
voor de bisschop niet meer 
mogelijk om ieder doopsel te 
bevestigen en werden de 
sacramenten afzonderlijk 
toegediend. 
Het doopsel wordt toegediend 
door een parochiegeestelijke, het 
vormsel door de bisschop of 
diens plaatsvervanger en wel om 
de verbondenheid met de 
wereldkerk te accentueren. 
Het doopsel kan worden gezien 
als het sacrament van Pasen en 
het vormsel als het sacrament van 
Pinksteren. Met Pinksteren 

daalde de heilige Geest neer over 
de apostelen en stelde hen in 
staat het evangelie te gaan 
verkondigen aan alle volkeren en 
talen. 
De vormeling ontvangt in het 
sacrament de geest om het 
geloof in Christus in het 
openbaar te belijden. 
 
In wezen wordt het vormsel nog 
steeds zo toegediend als in de 
eerste eeuwen. 
De bisschop strekt zijn handen uit 
over de vormeling en bidt dat 
hem de gaven van de heilige 
Geest worden geschonken. 
Daarna legt hij zijn hand op het 
hoofd van de vormeling en 
tekent hem met  het chrisma in 
de vorm van het kruis en zegt: 
“Ontvang het zegel van de 
heilige Geest, de gave Gods”. 
Dit zegel is, evenals andere 
zegels, uniek en onvervangbaar, 
zoals woorden als zegelring en 
verzegelen aangeven.        
Chrisma betekent “zalf”, Christus 
is de “gezalfde”. Het zegel van de 
heilige Geest “merkt” de 
vormeling, kenmerkt hem vanaf 
nu en geeft aan dat hij voortaan 
in die Geest leeft.  
         
Het doopsel is de eerste trede in 
de inwijding binnen de kerk en 
het vormsel voorlopig de laatste: 
vanaf dan hoor je helemaal bij de 
gemeenschap van de gelovigen.  
“Voorlopig het laatste” betekent 
niet dat je “klaar bent met 
geloven”. In, door en na het 
sacrament laat de vormeling zich  
begeesteren, inspireren door de 
Geest van Christus. 
Hij ontvangt het élan, de durf en 
het geduld om zijn eigen leven te 
leiden  in de Geest van Jezus, om 

De zeven sacramenten: het Vormsel 

  Het DoopselHet Doopsel  
  De EucharistieDe Eucharistie  
  Het VormselHet Vormsel  
  Het HuwelijkHet Huwelijk  
  De ZiekenzalvingDe Ziekenzalving  
  De BiechtDe Biecht  
  De PriesterwijdingDe Priesterwijding  
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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. 
 
 
Kerstavond 
24 december 2017 
 
Lucas 2,1-14 
 
“Vreest niet”, zegt de engel tegen de herders in 
het veld. “Want ik kom jullie goed nieuws bren-
gen, dat het hele volk met grote vreugde zal ver-
vullen. Vandaag is in de stad van David jullie red-
der geboren”. 

De aansporing “Vreest niet” 
komt in de bijbel 365 keer voor: 
voor iedere dag van het jaar één 
keer. 
Herders worden hoorders, de 
eerste hoorders van dit nieuws. 
In het Israël ten tijde van Jezus’ 
geboorte leefden herders aan de 
rand van de samenleving. In onze 
dagen zouden ze zomaar lid kunnen zijn van een 
niet nader te noemen motorclub 
Ze werden als zo onbetrouwbaar gezien dat ze 
niet als getuige op mochten treden bij een recht-
bank.  
Deze mannen, even stoer als simpel, gaan, zoals 
hen door de engel is verteld, op zoek naar een 
stal, waar een pas geboren kind in een voerbak 
ligt. Ze zien het kind en ze vragen niet of ze op 
het verkeerde adres zijn. Zij herkennen het 
Woord. Meteen. Het gaat er ook niet om wat zij 
met het Woord doen maar om wat het Woord 

Parels uit de preken van de deken 

een “ander gelaat van Christus 
te zijn door Hem te volgen. 
De gedoopte heeft geen weet 
van zijn doopsel, de gevormde 
heeft enig idee van wat dit 
sacrament betekent en vermag. 
Maar dat idee kan gedurende 
het verdere leven blijven 
groeien. Het zál groeien als hij 
ervoor open staat. 
De genade van sacramenten 
vermag veel. Hóe veel hangt 
ook af van de rijkdom aan 

geloof in de omgeving. Veel 
planten gedijen slecht in een 
woestijn.  
 
Ger Claessens. 
 
 
Bronnen: 
www.catechese.nl, www.rkkerk.nl , 
www.katholiek.nl., 
www.vensteropkatholiekgeloven.nl   
Catechismus van de Katholieke Kerk, 
Gooi & Sticht / Licap, 2013 
Geloof onder woorden, KBS, 2009 
 

 
 
 
 
 

Chrismatorium met drie heilige 
olieën: 
- “Oleum Infirmorum” voor de 
zieken 
- “Oleum Catechumenorum” voor 
het doopsel 
- Heilig Chrisma voor het Heilig 
Vormsel en de Prieserwijding 
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met hen doet en, nu, met ons. Het is onze taak 
om toe te aten dat het Woord ons herders maakt 
voor elkaar. 
 
 
Openbaring des Heren 
7 januari 2018 
 
Mattheüs 2,1-12 

 
“Vreest niet”, zegt de engel tegen de herders in 
het veld. “Want ik kom jullie goed nieuws bren-
gen, dat het hele volk met grote vreugde zal ver-
vullen. Vandaag is in de stad van David jullie red-
der geboren”. 
De aansporing “Vreest niet” komt in de bijbel 365 
keer voor: voor iedere dag van het jaar één keer. 
Herders worden hoorders, de eerste hoorders van 
dit nieuws. In het Israël ten tijde van Jezus’ ge-
boorte leefden herders aan de rand van de sa-
menleving. In onze dagen zouden ze zomaar lid 
kunnen zijn van een niet nader te noemen motor-
club 
Ze werden als zo onbetrouwbaar gezien dat ze 
niet als getuige op mochten treden bij een recht-
bank.  
Deze mannen, even stoer als simpel, gaan, zoals 
hen door de engel is verteld, op zoek naar een 
stal, waar een pas geboren kind in een voerbak 
ligt. Ze zien het kind en ze vragen niet of ze op 
het verkeerde adres zijn. Zij herkennen het 
Woord. Meteen. 
Het gaat er ook niet om wat zij met het Woord 
doen maar om wat het Woord met hen doet en, 
nu, met ons. Het is onze taak om toe te aten dat 
het Woord ons herders maakt voor elkaar. 
 

Derde zondag door het jaar 
21 januari 2018  
 
Jona 3,1-5.10 
Marcus 1,14-20 
 
God roept Jona op naar Ninivé te gaan om tegen 
de bewoners daar te zeggen dat ze zich moeten 
bekeren. In eerste instantie heeft Jona daar geen 
zin in en hij gaat een andere kant uit. Aan een 
tweede oproep geeft Jona gehoor. De inwoners 
van de stad bekeren zich. 
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen 
te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had 
hun aan te doen, en hij deed het niet. 
Jezus vraagt Simon, Andreas, Johannes en Jaco-
bus om Hem te volgen en vissers van mensen te 
worden. Ze laten hun netten vallen en gaan met 
Hem mee. 
Dat klinkt tamelijk eenvoudig: God roept je, Je-
zus vraagt je hem te volgen. En dat doe je dan. 
Simpel als wat.  
Jona en de apostelen kennen het vervolg van het 
verhaal echter niet. Ze hebben geen flauw idee 
wat er gaat gebeuren als ze met Hem mee gaan. 
Toch geven ze hun  manier van leven tot dan toe 
op en volgen Hem. Hij moet veel overtuigings-
kracht hebben gehad om dat klaar te krijgen. Ze 
kiezen voor Hem, onvoorwaardelijk. Hetzelfde 
doen man en vrouw eigenlijk als ze besluiten om 
hun leven te gaan delen: ze kiezen voor elkaar en 
investeren hun hele verdere leven in die keuze. 
Onvoorwaardelijk, nog niet wetend wat er op hun 
pad zal komen. 
 
Als God dat verbond zegent en zij blijven elkaar 
en Hem trouw, geeft Hij hun de kracht om dat te 
doen. Ook als het moeilijk wordt. 
 
Een kerkganger 
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“Venray, ik ben er graag” 

 

Dat vertelt pastoor/deken Huisman in het boek 

over zijn leven. De op 16 november 2017 overleden 

Huisman groeit op bij steenfabriek De Zandberg in 

Gelderse Gendt en weet al op jonge leeftijd dat hij 

een religieus leven wil leiden.   

 

Truus Hopman ging op zoek naar de persoon achter 

de pastoor-deken. Tijdens hun vele ontmoetingen 

liet hij  zijn hart spreken.  

Lees de ontroerende en openhartige verhalen over 

zijn leven en ontmoet Everardus Huisman. 

 

Het boek is te koop bij het Carolushuis bij de Paterskerk, Leunseweg 5, 

Venray. 

 

 

In 2018 zijn er op de volgende data Taizévieringen in 

de Paterskerk: 

- vrijdag  16 maart 

- vrijdag 8 juni 

- vrijdag 7 september 

- vrijdag 16 nov. 
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Parochiekroniek 

PATERSKERK 
 

Adres 
Parochie OLV van Zeven Smarten  
Leunseweg 5, 5802 CE Venray 
0478-580202 - info@paterskerkvenray.nl 
 
Misintenties opgegeven 
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 
uur, telnr.: 0478-580202; stipendium:   
€ 10,- voor missen op weekdagen,  
€ 25,- voor weekendmissen.  
IBAN: NL81 ABNA 0231 8034 94 , 
t.n.v. Kerkbest. O.L.V. van Zeven Smarten. 
 
Kerkbijdrage 
Op bankrekening postbank 
IBAN: NL42 INGB 0004 2040 20,  
t.n.v. parochie Venray-Zuid of  
IBAN: NL17 ABNA 0231 8085 26, 
ten name van: Kerkbestuur O.L.V. van Zeven 
Smarten inzake kerkbijdrage.  
 
Inloopmorgen op woensdag 
Pastorie: 9.30 -12.00 uur 
 
Mariakapel geopend 
Ma t/m za: 9.30 -19.00 uur 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  18.30 uur 
Zaterdag:  18.00 uur 
Zondag:  11.00 uur  
  (met kinderwoorddienst en 
  opvang voor baby's en  
  peuters) 
 
Aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag:  17.30 uur  

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.: 0478-
550740; 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 kerk-
bijdrage: dhr. F. Welschen.  
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Ban-
den: dhr. J. Loonen 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  9.00 uur 
Zaterdag:  19.15 uur 
Zondag:  9.30 uur 
 

GROTE KERK 
 

Overledenen 
Henny Alkemade-Juffermans, 85 jaar -- Marietje Relouw-Derks, 78 jaar -- Martien 
Janssen, 69 jaar -- Mimi Jans-Beken-Martens, 79 jaar -- Lenie Bonten-Coenders, 88 
jaar -- Jan Arts, 88 jaar -- Jan Straatman, 73 jaar -- Nelly Thomassen-Peeters, 90 jaar -
- Bets van Houdt-Kusters, 95 jaar 
 

Huwelijken en Jubilea 
Brenda Lickfeld en Trevor Verheijen, Huwelijk 
 

Dopelingen 
Ayden Peters -- Maksymilian Garkowski -- Livana Janssen -- Janneke van Elswijk 
 
 

PATERSKERK 

 

Overledenen 
Antonia Fleuren Ewals, 96 jaar 
 

Huwelijken  
Geen 
 

Dopelingen 
Geen 

 
Redactie  
Het adres van de redactie is:  Leunseweg 5, 5802 CE Venray.  
Email:     samenkerkvenray@gmail.com  
 
 
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?  
Stuur een mailtje of een briefje.  

 

Langs deze weg wil ik eenieder dankzeggen voor de dienst welke 

op 2 november in de Paterskerk te Venray werd georganiseerd. 

 

Het heeft ons als familie troost gebracht. De zorgvuldigheid 

waarmee onze Moeder werd herdacht en alle aandacht voor alle 

gestorvenen. 

 

Nogmaals hartelijk dank aan al degenen die deze dienst zo mooi 

en zorgvuldig hebben georganiseerd. 
 

Familie Cuppen 

mailto:petrbnd@zonnet.nl

