Samen Kerk
Pa s e n

2 0 1 8

JAARGANG 18 NUMMER 2
|1

In persona
Christi
Betekenis. Belicht vanuit een Paas- en Pinkstervaring.
Een priester handelt in persona Christi. Hiermee
wordt bedoeld hoe Jezus Christus werkzaam is
doorheen de priester. Zonder het algemeen
priesterschap van de gelovigen tekort te doen mogen
wij de priester zien als het instrument van Christus en
treedt hij op in de persoon van Christus. Als de
priester doopt is het eigenlijk Christus die doopt. En
als de priester de H. Mis opdraagt is het eigenlijk
Christus die het eucharistische offer opdraagt. In de
persoon van Christus optreden betekent niet dat de
priester in zijn gedrag altijd een heilig man zal zijn in
de morele zin van het woord. Nee, de priester is en
blijft een gewoon mens. In dit verband wil ik het
Hebreeuwse woord voor heilig onder de aandacht
brengen. “Kadosh” betekent niet volmaakt, rein of
zonder zonde, maar apart gezet voor een speciaal
doel. De Bijbel benadrukt met dit woord dat iemand
bijzonder is doordat hij door God apart is gezet.
Menselijke beperktheden zijn in de ogen van God
geen belemmering om genadegaven door de
priester uit te laten delen aan de gelovigen. Het is
immers niet de priester die handelt maar Jezus
Christus zelf, hetgeen voor de priester geen vrijbrief is
om erop los te leven.
Op de dag van zijn bisschopswijding in 1993 zei Mgr.
Frans Wiertz over zijn voorganger, Mgr. Dr. Johannes
Gijsen: Hij heeft aan de priesters hun identiteit
teruggegeven. Het NOS-journaal bracht die uitspraak
onder de aandacht. De toen nieuwe bisschop sloeg
daarmee de spijker op zijn kop ofschoon die uitspraak
niet door alle priesters in dank werd aanvaard. Als het
gaat om persoon en identiteit moet ik denken aan
een film van Ingmar Bergman. Komende zomer is het
honderd jaar geleden dat hij werd geboren in het
Zweedse Uppsala. In zijn door velen als sterk
autobiografische beoordeelde film “Persona” uit
1966, op Arte uitgezonden op 7 februari 2018 laat hij
twee vrouwen een hoofdrol spelen die in figuurlijk
opzicht meerdere maskers blijken te dragen en elkaar
daarmee confronteren. De een doet dat door te
spreken. De ander door te zwijgen. Op een dag
verstijft het gezicht van een gevierde actrice,
Elisabeth genaamd , gespeeld door Liv Ullman. Dat is
wanneer zij Sophocles’ Electra opvoert. Ze spreekt
niet meer. En ze blijft zwijgen. Dit als een vorm van
protest, zoals pas later blijkt, tegen een wereld die
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haar alleen als een gevierde actrice wil zien en niet
als een persoon die bijvoorbeeld gekweld wordt door
schuldgevoelens. De actrice wordt door haar arts naar
een huis aan zee gestuurd waar ze opgevangen wordt
door een verpleegster Alma genaamd, gespeeld door
Bibi Andersson. Deze praat veel en vertelt zo wat alles
over zichzelf en interpreteert voortdurend de
persoonlijkheid van de stilzwijgende Elisabeth.
Aanvankelijk vullen ze elkaar goed aan. Tot het
moment waarop de verpleegster een brief leest van
Elisabeth die bestemd is voor de psychiater die ze
gehaald heeft uit een niet dichtgeplakte enveloppe.
In die brief beschrijft Elisabeth hoe ze al een hele tijd
Alma observeert en haar beschouwt als een
studieobject. Alma is verbijsterd.
Nu moet er gesproken worden en uitleg gegeven
worden. Dat gebeurt niet. De spanning loopt op. Wie
is wie? Wie zet als eerste het masker af? Op een
gegeven moment zien we twee gezichten
samengesmolten tot één gezicht. De film heeft een
open einde. In deze sobere film, in zwart-wit beelden,
met veel close-up-opnames van de gezichten van de
hoofdrolspelers die zeer expressief zijn, neemt
Bergman de kijker mee op weg naar zijn paaservaring.
Een film die volgens zijn eigen zeggen hem gered
heeft uit een zeer persoonlijke levenscrisis en een
nieuw tijdperk inluidde in zijn omvangrijk oeuvre.
Persona wordt nog altijd als zijn grootste
meesterwerk beschouwd. ( persona in het Latijn; van
per (door) en sona van sonare ( klinken) met als
oorspronkelijke betekenis het masker van de antieke
toneelacteur, waardoorheen zijn stem klonk. ) De film
van Bergman werd destijds in Nederland en België
uitgebracht onder de titel Maskers en won
internationale prijzen en wordt nog altijd gezien als
een meesterwerk in de filmkunst.
Met Pasen vieren wij de overwinning van lijden en
dood en alles wat doods en somber maakt door Jezus
Christus. We verkondigen een blijde boodschap. Het
is de priester die in persona Christi de mensen de
zonden mag vergeven in het sacrament van boete en
verzoening, een paassacrament bij uitstek. We
hoeven het masker niet langer op te houden.
Pastoor Huub van Horne

De Paasbrunch op Eerste Paasdag is voor dezelfde doelgroep als het Kerstdiner.
Aanvang van de brunch is: 13.00 uur in het zaaltje van de Paterskerk.
Een eigen bijdrage is niet noodzakelijk, maar welkom.
Ja, mensen moeten zich aanmelden voor de paasbrunch.
Dat kan tot 25 maart bij Johan of Netty, tel 581562

Vastenactie
Dekenaat Venray
2017

2018

Vastenaktie heeft in 2017 opnieuw geld
bijeengebracht voor een zorgboerderij in Nepal,
"Kopila Chautari". Vorig jaar is er voor dit project
van Marjo Jenniskens in Venray 10.000 euro
bijeengebracht. Marjo meldt dat het goed gaat.
Momenteel wonen er tien vrouwen samen met
tien geiten, een waterbuffel met een kalfje, een
koe die ook een kalfje heeft gekregen en wat
kippen.

Dit jaar zal het door vastenaktie bijeengebrachte
geld worden besteed aan kleinschalige
kippenfarms voor oorlogsweduwen in Sri Lanka.

In het Oosten van Sri Lanka ligt het district
Batticaloa. Deze streek is de afgelopen jaren
zwaar getroffen door een vernietigende tsunami
in 2004 en een langdurige burgeroorlog. Veel
mensen zijn er omgekomen, veel anderen
moesten noodgedwongen verhuizen en er is veel
De vrouwen voelen zich verbonden met de
schade. Geld voor exploitatie van de natuurlijke
dieren, die goed worden verzorgd. De dagelijkse hulpbronnen is er niet. De werkeloosheid is hoog.
activiteiten variëren van melken, gras snijden
voor voer, lopen met de geiten om te grazen,
In deze streek hebben zich ruim 1200
kippen voeren, werken in de tuin, koffieplantjes oorlogsweduwen gevestigd, samen met 200
verzorgen, maar ook mee helpen in de
wezen en 100 gehandicapten. Ze hebben
huishouding. Op hun eigen manier en tempo
nauwelijks middelen van bestaan. De bisschop
dragen ze allen hun steentje bij.
van Batticaloa heeft een project opgestart in het
dorp Vaharai, waar de allerarmsten leven.
In Kalika zelf zijn voor de lokale gemeenschap
Via dit Vastenaktieproject kan voor tien families
trainingen gegeven voor dierenmanagement en een kleinschalige kippenfarm worden opgezet.
werd instructie gegeven hoe ze koffieplantjes
Kippen zijn erg waardevol op Sri Lanka. Ze
moeten kweken. De bedoeling is om in de
verschaffen de weduwen een redelijk bestaan. De
toekomst daar lokale organische koffie te gaan
verkoop van eieren komt ook de lokale
maken. De melk van de koeien wordt verkocht en gemeenschap ten goede.
er wordt ook ghee (boter) van gemaakt die op
kleine schaal verkocht wordt.
Vastenaktie Venray wil met het bijeengebrachte
geld de bouw van een tiental grote
Mede dankzij het geld door vastenaktie
kippenhokken financieren en voor elk van de tien
bijeengebracht is de zorgboerderij goed op weg weduwen 40 kippen om te starten. Op de langere
om financieel voor zichzelf te kunnen zorgen.
termijn zal dit project door geleidelijke
uitbreiding zichzelf blijven financieren.
(Verdere informatie treft u aan in bijgevoegde
folder.)
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Hoogfeest van Pasen
Feest der feesten

Pasen is niet zomaar een feest. Het is het ‘Feest
der feesten’, het brandpunt van het christelijke
geloof. Aan de dood en verrijzenis van Christus
ontlenen alle Sacramenten hun kracht. Het hele
Kerkelijk jaar kan gezien worden als ontplooiing
van de verschillende aspecten van Pasen.
Ons woord Pasen komt, via het Aramese Pascha,
van het Hebreeuwse Pesach. Pascha en Pesach
duiden het Joodse paasfeest aan, een lentefeest
waarmee de Joden de bevrijding van de slavernij
in Egypte vieren. Beide termen worden ook gebruikt voor het Paaslam dat tijdens dit feest werd
geslacht.
Tijdens het Concilie van Nicea in 325 werd vastgelegd dat het christelijke Pasen zou worden gevierd op de zondag die volgt op de eerste volle
maan na het begin van de lente. Pasen valt daardoor op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst
op 25 april.
Paus Gregorius XIII hervormde in 1582 de kalender. De oosterse, orthodoxe kerken weigerden de
nieuwe, zogeheten ‘Gregoriaanse’ kalender te
aanvaarden. Zij bleven bij de oude ofwel Juliaanse kalender. Hierdoor gingen de paasdata in de
westerse en oosterse kerken uiteenlopen. Pogingen om de verrijzenis van de Heer op dezelfde
zondag te vieren, zijn tot nu toe vruchteloos gebleven.

Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en
wordt doorgaans ook het drukst bezocht. De
Paaswake is het brandpunt van het Driedaagse
Paasfeest, het zogenoemde Paastriduüm, dat begint met de Avondmis van Witte Donderdag en
wordt besloten met de Vespers van Paaszondag.
De Paaswake is één van de oudste onderdelen
van de christelijke paasviering. Al in de vroege
christelijke Kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Met hun
wake gaven zij, en geven christenen ook nu nog,
gehoor aan een Bijbelse oproep. In het evangelie
van Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk
aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten
op de terugkomst van hun Heer. Degenen die de
Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij
aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.).

De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de
lichtritus, de dienst van het woord, de viering van
het doopsel en de eucharistieviering. De Liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van
het licht en de zuiverheid, die gebruikt wordt
voor alle feesten en gedachtenissen van Christus
die niet in het teken van zijn lijden staan.
Het meest indrukwekkende onderdeel van de
Paaswake is voor velen het moment waarop het
verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het
In de viering van Pasen vallen twee belangrijke
Licht van Christus. Dit gebeurt met behulp van de
onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het Paaskaars. Die kaars wordt aangestoken aan een
duisternis van de paasnacht en de dagmis van
paasvuur, dat zo mogelijk buiten de kerk is gele-
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gen. De Paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de Priester of een Diaken.
Vervolgens steken alle aanwezigen een eigen
kaars aan de Paaskaars aan - soms direct, soms via
andere kaarsen – waardoor de ruimte langzaam
maar zeker steeds sterker wordt verlicht.
Wanneer de Kerk geheel met kaarsen is verlicht,
zet de diaken de paasjubelzang, het Exsultet, in.
Triomfantelijk en dankbaar klinkt het dan door de
kerk: Laat juichen heel het hemelkoor van englen, laat juichen om die grote Koning, juichen om
de overwinning! Laat de trompetten klinken in
het rond!

men in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel
zich opnieuw tot God. Dit laatste komt in de
Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen. De
algehele hernieuwing van de doopbeloften vindt
plaats na het eigenlijke dopen van degenen die
Katholiek worden. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester met behulp van
een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water.
Na de viering van het doopsel wordt tijdens de
Paaswake voor het eerst sinds de avondmis van
Witte Donderdag de eucharistie weer gevierd.
De pasgedoopten worden daarbij genodigd om
met hun ouders, peetouders en catechisten te
communiceren onder twee gedaanten: brood én
wijn.

Het is bovendien gangbaar dat het brood en de
wijn door de pasgedoopten naar het altaar worden gebracht. De communietekst brengt de
woorden van Paulus in herinnering: U moet zijn
als ongezuurde broden, want ook ons Paaslam is
geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren,
niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van
slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid (1 Kor. 5, 7-8).
Na de eucharistie breekt Paaszondag aan, de dag
In de lezingen die op het Exsultet volgen wordt
die volledig in het teken staat van de verrijzenis,
het verband benadrukt tussen de bevrijding van de hoogste waarheid van het christelijk geloof.
het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van
De apostelen verwoorden het als volgt: En wij
zonden door Christus’ dood en verrijzenis. Daarbij brengen u de goede boodschap dat God de beontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin lofte aan de vaderen voor hun kinderen, voor ons,
wordt beschreven hoe God het volk Israël door
in vervulling heeft laten gaan door Jezus te laten
het water van de Rode Zee leidt, en de Egyptiopstaan (Hand. 13, 32-33).
sche achtervolgers laat verdrinken.
Met de viering van Paaszondag begint de vijftigDe doorgang van het volk Israël door de Rode
daagse Paastijd. Het is een blijde tijd, waarin de
Zee wordt tijdens de Dienst van het Woord vast- vreugde om de verrijzenis door blijft klinken. Via
geknoopt aan de viering van het doopsel die vol- het feest van de Hemelvaart van de Heer, mondt
gen gaat. "Want wat gij eens met machtige hand de Paastijd na zeven weken uit in Pinksteren, het
hebt gedaan om één volk te bevrijden uit de
feest van de Heilige Geest.
greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van
alle volkeren door het water van de wedergeBron:
boorte", zo klinkt het in het gebed na de lezing
www.hetkatholiekegeloof.nl
uit Exodus. De belangrijke rol van water tijdens
Catechismus van de katholieke kerk, Gooi & Sticht, 2013
het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept
door de zegening van het water tijdens de viering
van het Doopsel.
Door het sacrament van het Doopsel begint een
mens een nieuw leven ‘in Christus', mogelijk gemaakt door diens overwinning op de dood. Door
het doopsel - en door de Doopcatechese die eraan vooraf gaat – worden nieuwe leden opgeno-
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De zeven sacramenten: de Biecht
DE BIECHT
Dit artikel maakt deel uit van een
serie over de zeven sacramenten.
In vorige uitgaven kwamen aan
de orde de eucharistie, het
doopsel en het vormsel.
Het sacrament van boete en
verzoening, de biecht, kwam
eerder aan de orde in het
parochieblad van februari 2016.
Hieronder volgt de tekst.









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

6|

De manier waarop de Kerk Gods
vergeving viert is in de loop van
de tijd nogal eens van vorm
veranderd en zal ook in de
toekomst blijven veranderen, niet
de essentie maar de vorm.
In de Kerk, de oude en de
moderne, is het eerste sacrament
van vergeving de doop: de
gedoopte is een nieuwe mens,
herschapen door de genade van
God, gezuiverd van al zijn
“Barmhartig als de Vader”.
zonden. De oude Kerk ging ervan
Zo luidde de titel van de brief die uit, dat de gedoopte als een goed
de Nederlandse bisschoppen
christen zou leven en nooit meer
hebben geschreven bij
in zware zonde zou vervallen.
gelegenheid van het Jaar van
Paulus zegt zelfs dat er geen
Barmhartigheid.
tweede bekering mogelijk is voor
Het officiële logo van het jaar
een gedoopte christen, die in
had eveneens dit motto.
zware zonde zou vervallen. In
In hun schrijven vroegen de
later eeuwen bood de Kerk een
bisschoppen speciaal aandacht
boetedoening aan voor
voor de biecht.
gedoopten, die zich later weer
“Het Heilig Jaar biedt ons een
schuldig maakten aan ernstige
bijzondere gelegenheid om ons fouten.
eigen leven te zuiveren van wat
onoprecht en donker is, van wat Die boetedoening was een lange
ons verwijdert van God, onze
en moeilijke beproeving: de
naaste of onszelf”, schreven de
zondaars bleven bij de deur van
bisschoppen.
de kerk, vastten en baden in het
“Daartoe heeft onze Heer Jezus openbaar totdat de bisschop hen
ons het sacrament van Gods
hun plaats in de gemeenschap
barmhartigheid gegeven: het
teruggaf. Deze boetedoening
sacrament van boete en
was slechts één keer mogelijk.
verzoening, de biecht. Door dat Veel christenen stelden hun doop
sacrament gaan wij naar God, de zo lang mogelijk uit omdat ze
barmhartige Vader, om Zijn
zich niet in staat achtten om een
vergevende liefde te ontvangen. bijna volmaakt leven te leiden,
De paus wilde met dit Heilig Jaar dat de doop van hen eiste.
van de Barmhartigheid juist ook Deze praktijk werd steeds
dit sacrament een centrale plaats moeilijker uitvoerbaar. Rond de
geven, omdat wij hierdoor heel
5e eeuw kwamen de bisschoppen
persoonlijk tot God gaan, die ons hieraan tegemoet en nodigden
in de persoon van de priester
de christenen uit voor een
ontvangt en ons Zijn vergeving
individuele en geheime biecht, zo
wil schenken.”
vaak als zij hun fouten wilden
bekennen en oprecht om
vergeving wilden vragen.

Het belangrijkste daarbij was
dat het kwaad hersteld werd,
ook door strenge boetedoening:
vasten, bidden, bedevaarten en
aalmoezen.
Rond de 12e eeuw bepaalde de
Kerk in het Westen dat de
gelovigen verplicht waren om
minstens eenmaal per jaar bij
een priester te biechten.
Het accent lag op de belijdenis
van de schuld met een oprecht
berouw over de zonden en het
verlangen deze te herstellen,
bijvoorbeeld door gestolen
goed terug te geven.
Het belangrijkste bleef de
absolutie, het gebed waarin de
priester namens God vergeving
schenkt. Het absolute
biechtgeheim geeft aan dat de
gelovige zijn zonden heeft
bekend tegenover God, en God
alleen, vertegenwoordigd door
de priester.
In onze tijd benaderen veel
gelovigen het sacrament wat
sceptisch, misschien omdat in
het verleden het zware karakter
van de schuldbelijdenis veel
nadruk kreeg.
God heeft de priester de
bevoegdheid gegeven om
namens Hem zonden te
vergeven.
De biecht kan een sacrament
van bevrijding zijn: in plaats van
het kwaad in ons zelf te
verdoezelen wordt dit kwaad
door het uitspreken van de
belijdenis tegenover een
priester
in zekere zin buiten ons zelf
gebracht.
Uiteraard staat oprechtheid
voorop evenals de vaste wil om
niet in herhaling te vervallen.

De boetevieringen, zoals die nu
vaak worden gehouden, hebben
belangrijke aspecten van de
bekering tot God hun waarde
teruggeven:

Luisteren naar het Woord

Belijden van Gods
goedheid

De inspanningen van de
gemeenschap om
gezamenlijk terug te
keren naar God.
De gemeenschappelijke
boeteviering komt niet in de
plaats van de biecht: de viering
is geen sacrament, ze bereidt
ons vóór op dit sacrament.
Hoe zal de Kerk vergeving en
verzoening in de toekomst
vieren? De Geest zal de Kerk
ook hierin leiden, zowel door
het woord van de
verantwoordelijken als door de
ervaring van alle gelovigen.
Bron:
Geloof onder woorden,
katholiek basisboek voor
volwassenen, KBS Uitgeverij,
2009.
www.rkdocumenten.nl
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De Speelgoedbank in Venray
Op de eerste zondag van de vasten was er aan de
kinderen gevraagd om een stuk speelgoed, waar
zijzelf niet meer mee speelden mee te brengen
naar de mis in de Paterskerk. Dit speelgoed zou
gedoneerd worden aan de speelgoedbank.
Heel veel kinderen hebben daar gehoor aan
gegeven en ik was verrast door deze mooie actie
in de vastentijd. Nogmaals dank aan alle kinderen
daarvoor!

Hoe speelgoed halen?
De winkel is op
woensdag open voor
ouders die speelgoed
komen halen.
’s ochtends van 10.00
tot 12.00 uur
’s middags van 14.00
uur tot 17.00 uur
De ouders wordt verzocht om zelf een tas
Joke Halmans
meenemen om het speelgoed in te doen.
Voorzitter Speelgoedbank Venray
Gezinnen die een verwijsbrief hebben mogen een
aantal keren per jaar speelgoed per kind
Omdat niet iedereen Speelgoedbank Venray kent uitzoeken.
hierbij een kort introductie.
Hoe speelgoed brengen
Ieder kind heeft het recht om met speelgoed te Speelgoedbank Venray is elke eerste zaterdag
spelen. Wat is er leuker dan een spelletje doen, je van de maand open van 10.00 uur tot 12.00
fantasie te gebruiken bij het bouwen of je te
uur om speelgoed dat nog een tweede keer
verliezen in een boek?
gebruikt kan worden in te zamelen. U kunt het
Dit is niet alleen leuk maar ook heel erg goed
brengen naar onze winkel in de Clockert,
voor de ontwikkeling van het kind.
Bergweg 4 te Venray.
Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend dat een
kind speelgoed heeft. Helaas zijn er ook gezinnen Omdat er een overschot aan knuffels is kunnen
waar het geld ontbreekt om speelgoed te kopen. deze helaas op dit moment niet meer worden
Ook zijn er gezinnen die speelgoed hebben dat
ingenomen. Ook videobanden en Dvd’s kunnen
niet meer gebruikt wordt maar nog heel geschikt helaas niet meer gebruikt worden.
is voor een tweede leven.
De speelgoedbank wil de kinderen en hun ouder/
Speelgoedbank Venray verzamelt overtollig en
verzorgers echt blij maken met het speelgoed.
goed speelgoed en stelt dit beschikbaar aan
Daarom wil ze graag dat het speelgoed:
gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die
van goede kwaliteit is, schoon en compleet.
vanwege hun economische situatie niet in staat
zijn om speelgoed te kopen.
U kunt ons volgen op
De kinderen die van Speelgoedbank Venray
www.speelgoedbankvenray.nl en op Facebook.
gebruik maken zijn doorverwezen door
professionals die bekend zijn met het gezin. Ook Stichting Speelgoedbank Venray.
de kerken in Venray kunnen gezinnen
doorverwijzen.
Zij vullen hiervoor een verwijsbrief in waarmee
het gezin zich kan aanmelden bij Speelgoedbank
Venray.
Daarnaast wil de speelgoedbank ouders
stimuleren om met hun kinderen te spelen.
Spelen is goed voor de ontwikkeling van de
motoriek, goed voor de cognitieve en sociale
ontwikkeling.
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Hoi kinderen,
het is weer lente!!!
Alle bloemetjes gaan weer bloeien, er komen weer blaadjes
aan de bomen, het wordt weer wat warmer buiten.
In de winter lijkt het allemaal een beetje dood.
Maar in de lente komt alles weer tot leven.
Op Goede Vrijdag gaat Jezus ook dood en lijkt alles
verloren, maar met Pasen wordt Jezus weer levend!!
Een heel groot feest!!
Een Zalig Pasen gewenst!!
|9

Een mooi Paas/lente-liedje
om samen met de kinderen te zingen:

via YouTube: “Weet je dat de lente komt”
(Elly en Rikkert)
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Met Pasen eten we ook vaak (chocolade)eieren.
Dat komt omdat eieren ook symbool staan voor nieuw leven :
Succes met vouwen, knippen en versieren!
(En met het opeten van die heerlijke eitjes, jammie!  )
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Als jullie tips/leuke ideeën/grappige uitspraken etc. hebben,
email ze dan naar samenkerkkinderboekje@hotmail.com
12 |

Focus op vrijwilligers: Odalies Janssen
Onze beide parochies tellen zo’n 400
vrijwilligers, inclusief koren en misdienaars.
Zij zijn de ziel van het kerkelijk leven in VenrayCentrum.
De redactie van Samen Kerk brengt regelmatig
één van hen voor het voetlicht zodat we ons van
deze rijkdom bewust blijven.
In deze editie komt Odalies Janssen – Jeuken aan
het woord, één van de drie kosters van de Grote
Kerk.
Ze is sinds 1971 getrouwd met Gerhard Janssen.
Gerhard beheert samen met Marleen Suilen het
archief van de Grote Kerk.
Het echtpaar heeft 3 dochters en 6
kleinkinderen.
Odalies heet voluit Oda Elisabeth Henrika
Antonia: Oda naar de heilige die volgens Odalies’
moeder Venray in de oorlog heeft behoed voor
nóg meer rampspoed, Elisabeth naar haar
grootmoeder van moeders kant en de laatste
twee naar haar peter en meter. Zoals dat vroeger
de gewoonte was. Vaak met ook nog de
toevoeging van Maria, niet verwijzend naar een
lid van de eigen familie hier maar naar die van
Jezus in de hemel.
Vanaf 1 april 1993 is Odalies via een kort
omweggetje koster van Oostrum geworden.
Pastoor de Ceuster zaliger werd door een hond
gebeten en wel zo hard dat hij in het ziekenhuis
moest worden opgenomen. Dat mocht hij alleen
verlaten als hij thuis hulp had.
Dat had hij niet en daarom heeft hij toen per
direct Odalies te hulp geroepen.
Hij kende haar al van de werkgroep gezinsmissen
en van het bedevaartcomité in zijn parochie.

zou willen fungeren en, wat later, of ze één van
de drie vaste kosters wilde worden. Dat wilde
Odalies wel en dat geldt nu nog steeds,
inmiddels weer zo’n elf jaren later.
De drie kosters zijn om de beurt één week in
functie. Tijdens die week hebben ze één dag
verlof, die door één van de andere twee wordt
ingevuld.

Tijdens haar werkweek is Odalies iedere morgen
om 08:15 uur in de kerk. Ze opent de kerkdeur,
legt de gewaden van de priester klaar, zorgt dat
kelk, ampullen en andere liturgische voorwerpen
klaar staan en ze steekt de kaarsen aan.
Ook zorgt ze ervoor dat het lezingenboek op de
goede pagina geopend is.
Welke lezingen en welke andere gebeden voor
die dag aan de orde zijn staat keurig vermeld in
het “blauwe boekje” van het bisdom, dat officieel
“Bezinning op het Woord” heet.
In alle katholieke kerken overal ter wereld
worden iedere dag dezelfde lezingen en
De hulp die ze hem bood bestond uit
dezelfde gebeden gebruikt. Die worden keurig
wondverzorging, het eten aannemen dat
vermeld in het blauwe boekje. Voor iedere Mis
gebracht werd en ook uit het openen en sluiten bidt Odalies die gebeden en leest ze de
van de kerk. Ze kreeg ook regelmatig de vraag
overweging van de dag die er ook in staat. Zo
om voor vervangende priesters te zorgen.
bereidt ze zich voor op de Mis.
En van daaruit was het nog maar een klein stapje Na de Mis ruimt ze alle spullen weer op en gaat
naar het kosterschap. En zo geschiedde. Odalies ze rond 10:00 uur huiswaarts, naar Oostrum.
bleef koster totdat de pastoor in 2000 overleed. Vóórdat ze trouwde woonde ze in de
Daarna ging ze iedere donderdag naar de
Hoenderstraat, waar haar ouders een VéGévroegmis in de Grote Kerk. In 2007 vroeg deken winkel hadden. Toen ze na haar huwelijk in
Smeets of ze op die donderdagen ook als koster Oostrum ging wonen voelde dat voor haar als
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emigreren, zo helemaal aan de andere kant van
het spoor.
Gemiddeld is er in de Grote Kerk eens per week
een begrafenis. Als ze in die week “dienst heeft”
is ze dan ’s middags rond 12:00 uur thuis.
Odalies geniet van haar kosterswerkzaamheden
en wel on drie redenen.
Ze vindt de vele contacten met parochianen
leuk.
Ze houdt van haar “werkplek”, het is háár kerk.
Ze is er gedoopt, heeft er haar eerste en

plechtige communie gedaan, heeft er het
vormsel ontvangen en ze is er getrouwd.
Ze gaat ervan uit dat ze vanuit die kerk begraven
zal worden.
Tenslotte vindt ze dat ze groeit in haar geloof
door haar voorbereiding op de Mis via het
blauwe boekje.
Ze is koster met hart en ziel en hoopt dat nog
heel lang te blijven.
Ger Claessens

Suppoosten Sint Petrus’ Banden kerk
Beste suppoost,
Geachte lezer.
Opnieuw een kort jaarverslag
over 2017 van onze
activiteiten als suppoost. Voor
mijn gevoel is het verslag van
2016 nog geen jaar oud. De
feiten zijn echter anders.
Traditioneel begon het seizoen op de dinsdag na
Pasen. We starten op die dag met een bezoek
aan en een rondleiding door de Paterskerk. Onze
collega-suppoost Koos Swinkels was een
boeiende gids en hij vertelde over de
geschiedenis van en wees ons op de rijkdom van
die kerk.
Het jaar kende geen bijzondere hoogtepunten en
gelukkig ook geen vervelende gebeurtenissen.
Onze groep suppoosten begon met 51
enthousiaste vrijwilligers en eindigde gelukkig
met het zelfde aantal. Kleine en soms wat grotere
lichamelijke ongemakken waren soms spelbreker,
maar er was altijd een vervanger om de “dienst”
over te nemen.

kerkdeuren.
Omdat de beelden van de H. Margaretha en Sint
Joris weer terug waren van hun reis naar musea in
Venlo en Gent (B) en ook het beeld van Salvator
Mundi, fraai gerestaureerd in Maastricht, weer
zijn plaats in de kerk had ingenomen, was de
inventaris dit jaar compleet.
In dit seizoen konden we in de maanden tot
november 6019 bezoekers “turven. Tijdens de
kerstdagen telden we nog eens 1990 bezoekers
en waren er 259 deelnemers aan aparte
rondleidingen. Dat brengt het totaal op 8268
bezoekers. Dat zijn er ruim 1000 meer in
vergelijking met het vorige jaar. Een mooi
resultaat, maar dat is zeker niet het doel op zich.

Tot slot, zoals altijd een paar citaten van
bezoekers:
“Great en beautiful cathedral; pure art. Tears of
happiness!!” (Bulgarije )
“Fantastisch mooie balans tussen authenticiteit
en vernieuwing bijv. de gebrandschilderde
ramen.”
Zoals elk jaar was er een grote diversiteit aan
“Hele mooie kerk met vele prachtige oude
bezoekers: de toerist uit binnen- en buitenland, beelden. Hopelijk blijft dit nog lang te
de trouwe bezoeker uit Venray; de
bezichtigen. Dank voor de uitleg en de
geïnteresseerde kunstkenner en mensen die een gastvrijheid.”
kaars komen opsteken en even neerknielen. Vaak “Fijn om te zien dat de kerk uit onze jeugd nog
komen we dan spontaan met de bezoeker in
met zoveel liefde bijzonder wordt onderhouden.”
gesprek en steeds spreekt daaruit weer de
“Geschiedenis van de kerk en de kunstschatten
verbazing over de pracht van de kerk,
zijn indrukwekkend.”
beeldenschat en architectuur. Maar zeker ook de
waardering voor het feit dat de kerk open is voor Jan van Casteren, coördinator
bezoek. Meer en meer staan zij voor gesloten
Venray, 23 januari 2018
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Rozenkrans bidden bij de Lourdesgrot
in de meimaand.
Vrijdag 11 mei zal in plaats van de rozenkrans
bidden een H. Mis worden opgedragen bij de
Lourdesgrot aanvang 19.00 uur

vele mensen .
Steeds meer mensen ontdekken in toenemende
mate dit stille hoekje en ontsteken er een kaarsje
voor anderen en voor hun zelf. Hopelijk vinden
De meimaand is van oudsher naast oktober de
velen er weer nieuwe kracht, in Geloof Hoop en
maand die aan Maria is toegewijd. Dit jaar wordt Liefde.
voor het 20e jaar bij de Lourdesgrot, in het park
van het St. Jozefklooster aan de Eindstraat, na de Er ligt een intekenlijst in de Lourdes grot om
inzegening in 1998 weer elke vrijdag om 19.00
intenties op te geven van af zondag 15 april
uur de rozenkrans gebeden in de meimaand. De Er kunnen elke week nieuwe intenties worden
eerste keer is dat vrijdag 4 mei, daarna vrijdag 11 opgegeven.
mei en vrijdag 18 mei, en de laatste keer op
Ook kunt U intenties opgeven aan onderstaand
vrijdag 25 mei.
adres, zodat het rozenkransgebed nog meer
U bent van harte welkom bij dit sfeervolle
inhoud krijgt.
gebeuren. De Lourdesgrot is weer mooi versierd.
Is er geen koor dan worden er cd gedraaid met
Vrijdag 18 mei zal er na de viering voor iedereen
Marialiederen zodat iedereen mee kan zingen.
koffie, thee of limonade geschonken worden,
Op vrijdag middag 15.00 uur zal er een
i.v.m. 20 jarig bestaan.
Mariaviering gehouden worden voor de
bewoners van Vincentiushof. Ook hier mag
Herman Elbers Kloosterhof 10, Email:
iedereen aan deel nemen. Deze Lourdesgrot die hermanelbers@home.nl
in 1938 is gebouwd is een inspiratiebron voor

| 15

Leven van wat komt
De Adelbertvereniging Venray organiseert
jaarlijks van september tot mei een aantal
lezingen over uiteenlopende culturele,
levensbeschouwelijke, politieke en
sociaaleconomische onderwerpen.
De lezingen worden gehouden in het Theehuis in
het Odapark of in de Witte Hoeve te Venray.
Enkele jaren geleden ben ik lid van de vereniging
geworden, aanvankelijk met enige schroom
vanwege het veronderstelde elitaire karakter van
de vereniging. De praktijk leerde me dat
iedereen er welkom is én dat de vereniging door
het hele land mensen weet te vinden die
bijzonder goed kunnen vertellen over bijzonder
actuele thema’s.
Voor de lezing van 19 februari ll. was Professor
Erik Borgman uitgenodigd.

Erik Borgman (Amsterdam 1957) is
lekendominicaan en hoogleraar publieke
theologie en directeur van het Tilburg
Cobbenhagen Center van de Universiteit van
Tilburg.
Vorig jaar verscheen een nieuw boek van zijn
hand “Leven van wat komt”, Meinema, 2017.
In dat boek stelt hij dat de kerk zich de laatste 50
jaar vooral wil aanpassen aan de eigentijdse
samenleving en cultuur. Een moderne kerk in een
moderne wereld gold en geldt als de weg naar de
toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in
diepe crisis en weet zelf de weg naar de toekomst
niet goed meer te vinden. Hoog tijd om een plan
dat er direct na het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) al was, alsnog uit te voeren: vanuit
gelovig perspectief de eigentijdse
ontwikkelingen analyseren. Zo kan zichtbaar
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worden wat in onze situatie
‘de tekenen zijn van de
aanwezigheid van God en
van zijn plannen’.
Wat een onoverkomelijk
probleem lijkt, kan een
aanzet zijn voor nieuw
begin.
Volgens Borgman biedt een gelovige visie op het
leven een alternatief voor de overtuiging dat wij
de werkelijkheid moeten temmen wil een goed
leven mogelijk zijn. Deze gerichtheid op
maakbaarheid sluit tal van groepen van het
goede leven uit en leidt ertoe dat wij van onszelf
voortdurend het onmogelijke eisen. Maar de
wereld is al gered en het rijk van God is nabij.
Ook al is het in de kerk en in de wereld vaak nog
een rommeltje.
Er komt pas perspectief als we erkennen dat dit
“rommeltje” ons eigen bestaan betreft. Daaraan
moeten we niet proberen te ontsnappen. In kerk
en samenleving zitten we met de handen in het
haar - en als we dat erkennen, kan er iets nieuws
geboren worden.
Het leven blijft vaak modderen maar ”wij kunnen
geloven dat Zijn liefde tot in onze modder is
afgedaald zodat wij uiteindelijk in haar
wortelen.”
We komen geen stap verder als we telkens weer
inzetten op nieuw beleid, als we doelstellingen
kiezen en aldus de problemen willen beheersen.
Dan lopen we telkens weer vast. Plannenmakerij
ligt vaak in het verlengde van krampachtigheid.
We moeten het hebben van “'wat komt' , van
datgene wat zich aandient - in de kerk én in de
samenleving”.
Kern van zijn verhaal en van ons geloof is, dat
Christus mens geworden is. Hij is afgedaald in de
rommeligheid en de tegenstrijdigheden van ons
bestaan, tot op de bodem van het geweld en de
pijn,
Hij heeft ons voorgeleefd dat we elkaars hoeders
zijn, elkaars begunstigden.
Dit besef, dat we op elkaar zijn aangewezen,
hebben we niet aan onszelf te danken maar aan
Hem. En dat is het begin van perspectief, van
hoop, van orde in de rommel.

Als afsluiting een citaat uit een ander boek van
Borgman, Waar blijft de kerk? Gedachten over
opbouw in tijden van afbraak, Adveniat 2015..
“De moderne gedachte is: je hebt een
overtuiging, daaruit vloeien je activiteiten voort,
en die bepalen wie je bent. Maar voor de kerk
geldt het omgekeerde: die is al iets voordat de
gelovigen iets gedaan hebben. Ze krijgen hun
overtuiging door kerk te zijn. Sinds de
moderniteit, sinds de Reformatie en wat daarna
is gekomen, is de heersende gedachte: wij
hebben een overtuiging en die zetten we in de
wereld. Zonder ons zou die overtuiging niet
bestaan. Dit is een fundamenteel probleem want
hiermee wordt de kerk een
gezindheidsorganisatie, zoals een politieke
partij. En dan wordt haar succes afgemeten aan
het aantal mensen dat ze weet te overtuigen.

De kerk blijft sacrament, net zoals God blijft, ook
als mensen niet meer in hem geloven.
Of zoals je nog steeds ziek wordt, ook als je
denkt dat bacteriën niet bestaan.
God gaat aan ons vooraf en is niet afhankelijk
van ons geloof”.
Ger Claessens.
Bronnen:
De website van de Adelbertvereniging Venray:
www.adelbertvenray.nl
Friesch Dagblad van 8 april 2017, “Borgman: laat je
gezeggen door wat zich aandient in kerk én
samenleving”, Tjerk de Reus
Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van
afbraak, Erik Borgman, Adveniat 2015.

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.

daar kan prediken. Daartoe ben
ik immers uitgegaan”.
In de stilte van de nacht zoekt
Jezus zijn Vader om van Hem de
woorden te horen waarmee Hij
Zijn boodschap verder gaat prediken.
Iedereen zoekt Hem, maar soms
om de verkeerde reden. Om te
bidden dat Hij zal doen wat wij willen, om Hem
onze verzoeken voor te leggen in de hoop dat Hij
die zal inwilligen.
Vijfde zondag door het jaar
De Deense filosoof Søren Kierkegaard beschrijft
4 februari 2018
hoe zijn gebed geleidelijk veranderde.
“Langzamerhand, naarmate zijn gebed inniger en
Marcus 1,29-39
inniger werd, had hij minder
en minder te zeggen en tenslotte zweeg hij maar
Marcus verhaalt hoe Jezus in de avond na zonsonhelemaal.
dergang de schoonmoeder van Simon genas en,
Hij werd stil – en wat misschien nog veel meer is
na haar, vele anderen die aan allerhande ziekten
dan alleen maar zwijgen – hij werd een hóórder!
leden.
Hij had altijd gedacht dat bidden een spreken
Later, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging
moest zijn..
naar buiten en begaf zich naar een eenzame
Nu leerde hij: bidden is niet alleen maar zwijgen,
plaats waar Hij bleef bidden.
het is luisteren,
Zo is het dan ook: bidden is niet jezelf horen praZijn leerlingen vonden Hem daar en zeiden:
ten, maar zóver komen, dat je zwijgt…
“Iedereen zoekt u”.
en zolang in zwijgen volhardt, ja: volhardt tot je
Jezus antwoordde hen: “Laten we ergens anders
God hoort”.
heen gaan, naar de dorpen in de omtrek opdat ik
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Tot je hoort wat Hij van jou wil, mét jou wil, vóór
jou wil.

Eerste zondag van de veertigdagentijd
18 februari 2018
Genesis 9,8-15
Marcus 1,12-15

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 Jacobus 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, Jezus 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 overtuigingskracht 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 Noach met zijn zonen de ark verlaat zegt God
tegen hem dat Hij een regenboog aan de hemel
zal plaatsen ten teken van het verbond dat God
met de mensen aangaat.
De ark heeft mensen en dieren beschermd tegen
de oerkrachten van het vernietigende water.
Als Jezus veertig dagen in de woestijn doorbrengt
wordt hij op de proef gesteld door een heel andere vernietigende kracht: een kracht die niet
van buiten komt maar van binnenuit: de beproevingen van satan, de verleiding om toe te geven
aan oerkrachten die in de mens zelf schuilen.
Bij Marcus staat dat Hij bij de wilde dieren verbleef én dat de engelen Hem hun diensten bewezen. De wilde dieren staan voor oerkrachten die
in ieder mens schuilen, die als ze beteugeld worden veel goede dingen tot stand kunnen brengen
maar die als ze de vrije baan krijgen kunnen omslaan in geweld en agressie. De engelen staan
voor de waarden die mensen nastreven en voor
de normen die van die waarden worden afgeleid.
Voor die waarden geldt eveneens dat ze binnen
de grenzen van het evenwicht moeten blijven.
Anders veranderen ze in fanatisme. Agressie en
fanatisme vernielen het verbond dat God met ons
aangaat: het oude én het nieuwe verbond.
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

Zalig Pasen!

18 |

Vieringen rond Pasen
24 maart
Vigilie Palmzondag
25 maart
Palmzondag

Grote Kerk

Paterskerk

19.15 uur:
H. Mis met palmwijding – volkszang.
19.15 uur:
Eucharistieviering, 4e zondag van de
Advent
9.30 uur:
Hoogmis — Gregoriaans Schola
Het maken van Palmpasenstokken in
het zaaltje onder de sacristie.

18.30 uur:
Avondmis
18.00 uur:
Eucharistieviering, 4e zondag van de
Advent

11.00 uur:
Gezinsviering voor communicanten
en vormelingen alsmede het
wegbrengen van Palmpasenstokken.
26 maart
Maandag in de Goede Week
27 maart
Dinsdag in de Goede Week

9.00 uur:
Leesmis
9.00 uur:
Leesmis

28 maart
Woensdag in de goede week

9.00 uur:
Leesmis

29 maart
Witte Donderdag

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

30 maart
Goede Vrijdag

15.00 uur:
Kruisweg en kruisverering –Petrus'
Bandenkoor.

31 maart
Stille Zaterdag

9.30 uur:
Rondbrengen ziekencommunie

1 april
Paaszondag

21.00 uur:
Paaswake met zegening van water en
vuur – Petrus' Bandenkoor.
9.30 uur:
Hoogmis – Petrus 'Bandenkoor.

2 april
Tweede Paasdag

9.30 uur:
Hoogmis – met Volkszang

18.30 uur:
Heilige Mis
19.00 uur
Gezamenlijke boeteviering
Uur van Barmhartigheid
(boeteviering en biechtgelegenheid)
18.30 uur:
Geen H. Mis. In plaats daarvan
Aanbidding van het Allerheiligste (tot
19.00 uur)

15.00 uur
Kruisweg (samenzang)
19.00 uur:
Gezamenlijke viering in de
Paterskerk.
Herdenking van het lijden en sterven
van de Heer (Collegium Vocale)
20.00 uur:
Pontificale Paaswake (Zangers van
Sint Frans - Mgr. de Jong)

11.00 uur:
Plechtige Hoogmis
(‘t Zonnelied)
11.00 uur:
Venrays Gregoriaans koor
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GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl

No one, however weak, is denied a share in the victory of the cross.
No one is beyond the help of the prayer of Christ. His prayer
brought benefit to the multitude that raged against him. How much
more does it bring to those who turn to him in repentance.
– St. Leo the Great

Misintenties opgegeven
Maandag t/m vrijdag, behalve donderdag,
van 9.30 tot 10.30 uur, telnr.: 0478550740; stipendium: € 10,- voor missen op
weekdagen, € 25,- voor weekendmissen.
IBAN: NL49 ABNA 05797 39481 of
IBAN: NL75 RABO 01539 04143.
Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59ABNA0484100017
of Postbank (giro) NL82INGB0001174863
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Banden: dhr. J. Loonen
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

9.00 uur
19.15 uur
9.30 uur

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

Redactie
Het adres van de redactie is:
Email:

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

Parochiekroniek
GROTE KERK
Overledenen

Martha van de Laar-van Elsen, 92 jaar -- Coob Geurtens, 94 jaar -- Sef Peeters,
81 jaar -- Mieke Ederveen-Lucas, 78 jaar

Huwelijken en Jubilea
Geen

Dopelingen

Jessie Cullinave

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur

PATERSKERK

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

Overledenen

H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Huwelijken
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18.30 uur
18.00 uur
11.00 uur
(met kinderwoorddienst en
opvang voor baby's en
peuters)

Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag:
17.30 uur

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

Geen

Geen

Dopelingen

Mila Woldenberg

