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Allerzielen - Allerheiligen
Relatie is een kernbegrip in de
het leven van iedereen, en ook
in het leven van de kerk.
Wij mensen beschouwen
relaties vaak als tijdgebonden.
Een goede huwelijksrelatie en
echte vriendschap duurt tot de
dood en doorstaat de vele grote
en kleine crisissen van ons leven.
Het feit dat wij in de kerk vaak
onze dierbaren gedenken en
heel bijzonder rond begin
november het graf van onze
dierbaren bezoeken, geeft aan
dat die relaties over de grenzen
van de dood kunnen
voortduren.
Wij mensen hebben sterke
banden met elkaar.
Helemaal in het begin van de
bijbel (het scheppingsverhaal)
komt naar voren dat niet alleen
man en vrouw een sterke band
met elkaar hebben.
’Eindelijk’, zegt Adam: ‘been van
mijn gebeente, vlees van mijn
vlees’ (Genesis 1,23). Ook God
gaat met de mens (Adam) een
verbond aan en plaatst hem in
een tuin (het paradijs). Helaas
verspeelt de mens de
vriendschap met de Heer en zo
is er afstand gekomen.
Dat herken je ook in het leven
als gezondheid wijkt. Tot dan
hoor je bij de werkenden. En
dan ineens bij de zieken.
Doordat je rust moet houden,
tijd moet reserveren om te
genezen en bij moet komen, kan
er afstand groeien tussen de
personen met wie je voorheen
veel te doen had.
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Gelukkig door de moderne
communicatiemiddelen of door
een kaartje is die afstand snel te
overbruggen.
Zelf als nierpatiënt en als
transplantatie-patiënt heb ik
tijdelijk afstand moeten nemen
van het parochieleven. Ik had de
energie niet meer om letterlijk
mijn hoofd te laten zien. Je rolt
in een ander leven.
Voorheen actief en naar buiten
gericht, was ik tijdens de ziekte
en de behandeling meer
rustend en naar binnen gericht.
Ik heb mijn ziekte en
genezingsproces als een
verdieping in mijn innerlijk
leven ervaren. Niet alles was
even positief natuurlijk, maar ik
heb mijzelf anders keren
kennen.
Ik kan nu zeggen dat ik niet
alleen weet wat ziek-zijn is,
maar ik heb het ook ervaren.
Terugkijkend mag ik mij
gezegend weten. Altijd waren er
hartelijke en zorgende mensen
om mij heen. Dat valt op, als je
als celibataire man (vrijgezel)
altijd zelfstandig en zelfredzaam
hebt geleefd. Je ervaart ineens
die gemeenschap van mensen
om je heen; deels mensen uit de
gezondheidzorg en deels
mensen uit de kerkelijke kring.
Dat was gelukkig een positieve
ervaring.
Die compassie die ik ervaren
heb op mijn ziekbed, leeft
gelukkig ook tussen heel veel
mensen op allerlei manieren.
Vandaar ook het gemis als

dierbaren komen te overlijden.
Velen bezoeken de laatste
rustplaats jaarlijks of heel
regelmatig. Er is een band en
die band is door de dood niet
verdwenen.
Laten we rond Allerheiligen/
Allerzielen onze dierbare
overledenen dankbaarheid
betonen voor alle compassie,
liefde en aandacht die zij ons
hebben gegeven. Dat voelt
goed, dat helpt, want liefde
blijft.
Pastoor Miedema

— COR SONNEMANS DIAKEN IN VENLO —
Per 1 oktober 2018 is Cor Sonnemans door het bisdom benoemd tot diaken in de parochies
van Venlo-Stad. Vanaf zijn wijding in november 2016 was hij diaken in Venray-Centrum.

— OPROEP —
Kerstbomen gezocht,
Kerstmis is alweer in aantocht, ook dit jaar zoeken wij voor de versiering van de
Grote kerk 15 kerstbomen van ongeveer 4 meter.
Wie heeft een of meerder bomen staan en wil deze schenken aan de Grote kerk? Of
wie weet een adres waar zo`n bomen staan?
Graag contact opnemen met Twan Peeters.
Twan_peeters@ziggo.nl
06 48069513

Refusing further service as a Roman soldier:
I am a soldier of Christ: combat is not permitted to me.

St. Martin of Tours
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Een nieuwe
kapelaan: Marthoma
Alexander
Onlangs is het priesterteam in Venray verrijkt met
de komst van een nieuwe kapelaan-in-spe. Hij
heet Marthoma Alexander, is 29 jaar en geboren
in een dorp in het zuiden van India. Hij is de
oudste van 3 kinderen. Zijn vader was
aanvankelijk visser. Later werd hij kapitein van
een kleine boot in Qatar, waarbij hij telkens 4
maanden India afwisselde met 4 maanden Qatar.
Onze vorige bisschop, Mgr. Wiertz, is ooit te gast
geweest in het bisdom waarin Marthoma woont
en heeft bij die gelegenheid jonge mannen die
priester willen worden uitgenodigd om hun
studie te voltooien op het grootseminarie Rolduc
en vervolgens 10 jaar als priester in ons bisdom te
werken. Mgr. Wiertz heeft die uitnodiging in
meerdere landen in Zuid-Amerika en Azië
herhaald als zijn manier om te voorzien in een
tekort aan priesters in ons bisdom. Marthoma is
op zijn uitnodiging ingegaan.

onderwijs in India Engels de voertaal was en
tussen Engels en Nederlands zijn aanzienlijk meer
overeenkomsten.

Tijdens zijn stage in zijn bisdom na zijn studie
filosofie kwam bij Marthoma de wens op om zijn
geloof nog beter te leren kennen, verstrekt door
zijn roeping tot priesterschap. Zijn
priesteropleiding wilde hij bij voorkeur niet in
Rome voltooien omdat daar naar zijn idee het
accent meer op studie ligt. Hij wilde zijn
priesteropleiding met pastorale ervaringen
Na de basisschool in zijn geboortestreek heeft hij voltooien. En hij werd blij wanneer hij naar
3 jaar voorgezet onderwijs gevolgd en daarna 2
Roermond uitgenodigd werd. Hij kwam met een
jaar college, een soort vóórtgezet voortgezet
dankbaar hart naar Nederland toe!
onderwijs. Tijdens de priesteropleiding in de
kleine seminarie daarna heeft hij een
Van de bevolking van India is 2,3 % christelijk,
baccalaureaat sociologie gehaald en vervolgens merendeels katholiek. Op een bevolking van 1,33
een baccalaureaat en een master filosofie. Vijf
miljard zijn dat bijna 3 miljoen gelovigen. Voor
jaar geleden is hij naar ons land gekomen om zijn het merendeel van hen is het geloof volkomen
priesteropleiding hier te voltooien, te beginnen vanzelfsprekend: er is weinig twijfel of kritiek.
met een heel jaar Nederlands taalonderwijs.
Marthoma denkt dat dit gaat veranderen. Het
Op mijn vraag of het niet moeilijk is om familie en opleidingsniveau en de levensstandaard in het
vrienden achter te laten om duizenden
land stijgen behoorlijk. Naarmate die
kilometers verderop in je eentje aan een nieuw
ontwikkeling de situatie in West-Europa gaat
leven te beginnen, antwoordt Marthoma dat hij naderen zal ook de houding tegenover het geloof
al 14 jaar van thuis weg is omdat hij het voorgezet veranderen. Hij heeft daar geen oordeel over.
en wetenschappelijk onderwijs ver buiten zijn
Het zijn feiten, die je moet accepteren. Hij stelt
geboorteplaats in het kleinseminarie volgde. De zich ten doel om een sfeer te creëren waarin
overgang is dan minder abrupt. Iets dergelijks
mensen zich thuis voelen in hun geloof.. Dat
geldt ook voor de overgang van de taal van zijn
bereik je zeker niet met donderpreken. Dat
geboortestreek naar het Nederlands: tussen die bereik je door in je eigen leven van alledag te
twee talen is in spraak en schrift geen enkele
laten zien hoe het geloof dat leven verrijkt. Je
overeenkomst of aanknopingspunt te bekennen. verandert niets aan het geloof. Je past de manier
Het helpt dat in de laatste 6 jaren van het
van aanbieden aan aan de gelovigen in je

4|

omgeving.
Als voorbeeld noemt Marthoma de parochie
Simpelveld. De parochiepriester viert zijn zilveren
priesterjubileum. Hij wil geen cadeau, maar een
parochie feest. Hij nam de initiatief voor een
uitvoering van de Passion. En de parochianen
stemden in met het initiatief van de pastoor. Het
werd een evenement waarbij mensen van 0 tot
80 betrokken zijn.
Zoiets zorgt voor verbondenheid. Of, zoals Mgr.
Wiertz het noemt, voor een oase in de woestijn
waar we doorheen trekken. Een pelgrimsreis naar
Kanaän, het beloofde land.

wordt hij pastoor in India, waar hij na die 10 jaar
in ons bisdom naar teruggaat.
Inmiddels is hij hier zijn werk al begonnen. Hij
geeft catechese aan kinderen ter voorbereiding
op hun Eerste Communie en Vormsel. Ze kunnen
hem al goed verstaan.
Dat controleert hij ook regelmatig.
We wensen hem een mooie voorbereiding toe op
zijn wijdingen en veel voldoening bij zijn werk als
kapelaan in Venray.
Ger Claessens.

Op 27 oktober a.s. wordt Marthoma in de
Christoffelkathedraal van Roermond tot diaken
gewijd. In de loop van volgend jaar wordt hij tot
priester gewijd in het bisdom in zijn
geboorteland. Daarna werkt hij 10 jaar bij ons.
Volgens hem kun je pas pastoor worden nadat je
5 jaar kapelaan bent geweest. Waarschijnlijk

Impressie plechtige vespers 14 september
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De zeven sacramenten: de ziekenzalving
Op zoek naar informatie voor een
bijdrage in “Samen Kerk” over
het sacrament van de zieken,
kwam ik een toespraak tegen
van Paus Franciscus van 27
februari 2014.
Deze toespraak hield de paus
tijdens een algemene audiëntie
op die dag. Hij gaat daarin
uitvoerig in op de betekenis van
dit sacrament, beter dan ik in
veel artikelen heb gelezen en
veel beter dan ik het ooit zelf zou
kunnen doen. Daarom laat ik heel
graag de paus aan het woord. De
titel van dit deel van zijn
toespraak luidde:








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

Jezus zelf komt helpen
Beste broeders en zusters,
goedendag
Vandaag zou ik het met u willen
hebben over het sacrament van
de ziekenzalving, dat ons in staat
stelt om met onze hand Gods
medelijden met de mensen aan
te raken. In het verleden werd
het sacrament van de
ziekenzalving de ‘laatste
sacramenten’ genoemd, omdat
het was bedoeld als geestelijke
troost op de drempel van de
dood. Door het ‘ziekenzalving’ te
noemen, kan het ons helpen onze
blik te verwijden naar de ervaring
van ziekte en lijden, met de
barmhartigheid van God aan de
horizon.
In de persoon van de priester
In de Bijbel wordt het mysterie
dat in de ziekenzalving naar
buiten treedt, tot in de diepste
diepte tot uitdrukking gebracht
in de parabel van de Barmhartige
Samaritaan, in het Evangelie
volgens Lucas (10,30-35). Elke
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keer als we dit sacrament vieren,
gaat de Heer Jezus, in de persoon
van de priester, naast de persoon
staan die lijdt en ernstig ziek is, of
oud.
Olie en wijn
In de parabel wordt verteld hoe
de Goede Samaritaan zich
ontfermt over de gewonde man
door olie en wijn over zijn
wonden te gieten. De olie doet
ons denken aan de olie die elk
jaar door de bisschop wordt
gezegend in de chrisma-Mis van
Witte Donderdag, juist met het
oog op de ziekenzalving. De wijn
daarentegen is een teken van de
liefde en genade van Christus die
opwellen uit de gave van zijn
leven voor ons en die in al hun
rijkdom tot uitdrukking komen in
het sacramentele leven van de
Kerk.
De herbergier
Ten slotte wordt de gewonde
man toevertrouwd aan een
herbergier, opdat hij hem verder
zal verzorgen zonder op de
kosten te letten. Wie is die
herbergier? Dat is de Kerk, de
christelijke gemeenschap, dat
zijn wij, aan wie de Heer Jezus
elke dag hen toevertrouwt die
bedroefd zijn, naar lichaam en
geest, zodat wij doorgaan met al
zijn barmhartigheid en zijn
verlossing overvloedig over hen
uit te storten.
Expliciet
Deze opdracht wordt
herhaaldelijk expliciet en
duidelijk bevestigd in de brief
van Jakobus, waarin hij
aanbeveelt: “Is iemand onder u
ziek? Laat hij de presbyters van

de gemeente roepen, zij moeten
een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de
naam des Heren. En het
gelovige gebed zal de zieke
redden en de Heer zal hem
oprichten. En als hij zonden
heeft begaan, zal het hem
vergeven worden” (5,14-15).

waardoor Jezus zelf ons nabij
komt.

degenen die bij de
ziekenzalving aanwezig zijn,
vertegenwoordigen eigenlijk de
Belangrijk
hele christelijke gemeenschap,
Maar soms wordt bij een zieke
die als één lichaam de lijdende
wel eens gedacht: “Laten we een en de omstanders omarmt en zo
priester laten komen”; “Nee,
hun geloof en hoop versterkt en
nee, want dat brengt ongeluk,
hen met gebed en broederlijke
nee, laten we hem niet roepen”, liefde ondersteunt.
of “Nee, want dan wordt de
Verlichting en vrede
zieke bang”. Waarom denkt
Aan Hem toebehoren
Het gaat hier dus om een
men dat? Omdat men het idee Maar de grootste troost komt
gebruik dat al in de tijd van de
heeft dat na de priester meteen voort uit het feit dat in het
apostelen bestond. Jezus heeft de begrafenisondernemer volgt. sacrament de Heer Jezus zelf
zijn apostelen ook dezelfde
En dat is niet waar. De priester
tegenwoordig is, die ons bij de
voorliefde voor de zieken en
komt om de zieke of de oudere hand neemt, ons streelt zoals Hij
lijdenden geleerd en heeft hen persoon te helpen, daarom is
deed met de zieken en ons
in staat gesteld en de opdracht het bezoek van de priester aan eraan herinnert dat we voortaan
gegeven om in zijn naam en
de zieken zo belangrijk.
aan Hem toebehoren en dat
volgens zijn hart voort te gaan
niets – zelfs niet het kwaad en
verlichting en vrede te
Jezus zelf
de dood – ons van Hem kan
schenken, door middel van de
De priester moet bij de zieke
scheiden.
speciale genade van dit
geroepen worden en tegen hem
sacrament.
moet worden gezegd: “Kom,
Deze troost, deze kracht
geef hem het H. Oliesel, zegen Hebben wij de gewoonte om
Overdreven zucht naar
hem.” En dan is het Jezus zelf die een priester bij onze zieken te
wonderen
komt om de zieke gerust te
roepen – ik zeg niet zieken met
Dit moet echter niet uitlopen op stellen, hem kracht en hoop te
een griepje van drie, vier dagen,
een overdreven zucht naar
geven, en hem te helpen; en ook maar als het om een ernstige
wonderen of op de arrogantie
om hem zijn zonden te
ziekte gaat – en ook onze
altijd en in alle gevallen
vergeven. En dat is prachtig!
ouderen, om hun dit sacrament
genezing te kunnen ontvangen.
toe te dienen, deze troost, deze
Maar waarvan we wél zeker
Broederlijke liefde
kracht van Jezus te geven om
kunnen zijn is dat Jezus de zieke We moeten dit niet als een
verder te gaan? Laten we er een
nabij is, en ook de oudere,
taboe zien, want het is altijd
gewoonte van maken!
omdat tegenwoordig iedereen mooi om te weten dat we op het
die ouder is dan 65 jaar, dit
moment van lijden en ziekte niet
sacrament kan ontvangen,
alleen zijn: de priester en
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Stefan Hurkens
ingetreden in Abdij
Lilbosch in Echt
Onlangs is Stefan Hurkens ingetreden in de
Cisterciënzer Abdij Lilbosch in Echt. De website
van de abdij zorgt aanvankelijk voor enige
verwarring. De bezoeker wordt welkom geheten
op de site van de Trappisten van Abdij Lilbosch
terwijl boven die tekst wordt verteld dat er
Cisterciënzermonniken wonen. Aan broeder
Johannes die de telefoon opneemt vraag ik om
uitleg. Hij vertelt me dat er als het ware een heel
grote familie kloosterlingen is die de regel van
Benedictus volgen. Die regel dateert uit
omstreeks 500. Rond 1100 heeft abt Robert deze
familie met 12 volgelingen verlaten omdat ze
vonden dat de regels van Benedictus strenger
moesten worden nageleefd. Deze kleinere
familie kreeg de naam Cisterciënzers. De
aanduiding “Trappisten” is eigenlijk geen
officiële naam maar een verwijzing naar de Abdij
Notre Dame de la Grande Trappe, waarin de
Cisterciënzer monniken hun hervorming van de
Benedictijnse regel doorvoerden.
Na deze kleine geschiedenisles vertelde ik
broeder Johannes dat ik belde namens een
parochieblad in Venray en op zoek was naar
Stefan Hurkens, die onlangs is ingetreden. De
broeder legde deze vraag voor aan vader Abt en
deelde me vervolgens mee dat men dat op dit
moment niet zo’n goed idee vond. Stefan was
zeer recent ingetreden maar nog niet ingekleed.
Tussen intrede en inkleding lig een periode van
vorming en bezinning, die bij voorkeur zo min
mogelijk onderbroken dient te worden. Daarom
aan mij het verzoek om rond april 2019 opnieuw
contact op te nemen. Dat ga ik dan zeker doen.
Ger Claessens.
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Hoi kinderen,
In deze SamenKerk gaan we het hebben over de
engelbewaarder. Jullie hebben vast allemaal wel eens
gehoord over engelen. In de bijbel komen ook vaak engelen
voor. Bijvoorbeeld de engel die tegen Maria zei dat ze een
baby’tje zou krijgen, de zoon van God. En de engelen die aan
de herders kwamen vertellen dat baby Jezus geboren was.
Engelen wonen bij God in de hemel. En als wij geboren
worden, wijst God één engel aan die heel speciaal voor ons
zorgt en ons wilt beschermen. Iedereen op de wereld heeft
dus zijn eigen engel; de engelbewaarder.
|9

Op Youtube kun je meezingen met dit liedje.
Het is een avondliedje om te zingen als je naar bed gaat.
‘Lieve God, neem mijn hand’

Lieve God, neem mijn hand
als ik naar mijn bed toe ga.
Laat Uw engel waken als ik slaap,
Heer. 'k Ben zo blij dat U mij kent,
Dat U heel dicht bij mij bent.
Lieve God, pas goed op ons, deze nacht weer.
10 |

Sudoku
Los de sudoku helemaal op en zoek dan de juiste letters.
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Gebedje tot de engelbewaarder

En jullie weten het………als jullie tips/leuke ideeën hebben,
email ze dan naar samenkerkkinderboekje@hotmail.com
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Guido van Dierendonck
wordt
aalmoezenier
Binnenkort treedt Guido van Dierendonck in
dienst van onze krijgsmacht als aalmoezenier in
de rang van majoor.

De aalmoezenier
gaat dus ook mee
op oefening en
kan ook
Hij is zijn werkzame leven begonnen in de
uitgezonden
levensmiddelentechnologie. 10 jaar geleden is hij worden.
diaken gewijd. Daarna heeft hij 2 jaren parttime Guido krijgt 2 jaar om van parochiepastoraat
gewerkt bij het bisdom en in de parochies van
over te schakelen naar legerpastoraat.
Venray-Centrum. Vanaf 2014 was hij fulltime in
Die 2 jaren beginnen met een SPEC-opleiding
dienst bij de parochies van Venlo-Stad.
van 10 weken op de Koninklijke Militaire
En vanaf dit jaar wordt het leger zijn werkgever. Academie in Breda. SPEC staat voor specialisten.
De geestelijk verzorgers van Defensie handelen Aan de orde komen dan ook, naast veel theorie,
vanuit hun eigen geloof of levensovertuiging.
onder andere marcheren, salueren, bivak en
Iedere godsdienst of levensbeschouwing geeft de schietlessen.
verzorgers een eigen naam. Rooms-Katholieke
Na die opleiding mag een aalmoezenier nooit
verzorgers heten aalmoezenier, Protestantse
meer een wapen aanraken, zelfs niet eens
heten raadsman of predikant, Joodse rabbijn,
doorgeven van de een naar de ander.
Hindoe pandit en Moslim iman.
Aalmoezeniers hoeven geen bevelen op te volgen
en nemen nooit deel aan gevechtshandelingen.
Al in 2014 is Guido benaderd door een diaken uit Wel gaan ze mee op oefening en net als andere
de achterhoek, die hij had leren kennen tijdens
soldaten kunnen ze eens per 2 jaar voor een
de Wereldjongerendagen van 2008 in Sydney.
buitenlandse missie worden uitgezonden.
Deze collega nodigde hem uit om zijn diaconale
inzet aan het leger te wijden. Die uitnodiging
Guido kijkt uit naar zijn nieuwe baan. De overstap
bleef toen onbeantwoord maar kwam vorig jaar wordt ook wat minder abrupt als je weet dat hij
herfst opnieuw aan de orde. Begin dit jaar liet
lang geleden overwogen heeft om naar de
Guido zich overtuigen om daarop in te gaan. Er
sportacademie te gaan. Actief bezig zijn trekt
volgden een aantal gesprekken en een aantal
hem aan evenals de uitdaging van iets nieuws dat
psychologische en medische tests in Amsterdam. toch past bij zijn karakter en geloof.
Onderdeel was ook een behoorlijk pittige
Zijn eerste plaats zal zijn bij de mariniers in
sporttest, waarvoor behoorlijk getraind is. Er
Doorn. Ruim een uur rijden dus van Venray.
waren 2 vacatures en uiteindelijk nog 3
Mariniers zijn de soldaten met zeebenen. Het
kandidaten. Guido werd geselecteerd.
betekent dat de maritieme lichte infanterieDefensie omschrijft de taak van een geestelijk
eenheden kunnen optreden op zee, land en de
verzorger als presentatiepastoraat: bij de
grens hiervan. Van oorlogvoering en humanitaire
manschappen zijn als die je nodig hebben, attent hulpverlening, tot geheime verkenningen en
zijn op signalen van behoefte aan ondersteuning, terreurbestrijding. Ook onderscheidt het korps
gevoeligheden opmerken. Ook voorgaan in
zich door zijn expertise op het gebied van
gebedsdiensten of bezinningsmomenten, op
oorlogvoering in rivierdelta´s en onder
voorwaarde dat deze diensten ook toegankelijk bergachtige en woestijn-omstandigheden. Een
zijn voor soldaten met een ander geloof.
spannende uitdaging dus, met regelmatig
oefeningen in de bergen in Schotland en de
koude van Noorwegen.
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Een plaatsing geldt voor 4 tot 6 jaar. Na 4 jaar
mag je zelf intern solliciteren op een vacature die
je aanstaat. Als je na 6 jaar nog geen initiatief
voor overplaatsing hebt getoond regelt het leger
dat voor je.
Guido is blij dat hij met de parochies in VenrayCentrum verbonden zal blijven. Hij voelt zich
daar thuis. Het wordt geen afscheid maar een
“tot ziens in de kerk of op straat”.
We wensen hem veel succes en voldoening in
zijn nieuwe functie.

Tijdelijke en eeuwige professie
Dominicanen in Rotterdam
Op 17 september deden Cornelis van Lith en Stefan Ansinger hun tijdelijke professie voor drie jaar. Stefan Magnus
deed eeuwige professie. Hieronder volgt een impressie van de plechtigheid. Het volledige artikel kunt u vinden via
de website van Dominicanen Nederland
http://dominicanen.nl/2018/09/tweede-eeuwige-professie-bij-dominicanen/

Foto’s gemaakt door: Arjan Broers
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Synode: de zaak opschudden
conformisme van ‘zo hebben we het altijd
gedaan’. De hoop vraagt ons rechtstreeks de
jongeren in de ogen te kijken en ook te zien in
welke situaties zij zich bevinden. Hij zei dit ten
overstaan van 267 synodevaders’ (waaronder
twee bisschoppen uit de Volksrepubliek China),
23 experts en 34 jongeren in de leeftijd van 18
tot 29 jaar. Er zijn 49 toehoorders. Met veel
emotie in zijn stem heeft de paus gevraagd om al
deze bisschoppen te bemoedigen en welkom te
heten. Applaus. Een goed verstaander kan veel
opmerken. De eerste intentie van de Voorbeden
in de openingseucharistie was in het Chinees:
door Joost Jansen O.Praem
Schenk, Vader, uw Geest van gerechtigheid en
waarheid over de leiders opdat zij hun volk leiden
Volgens paus Franciscus dienen jongeren ‘de zaak naar de ware vrede en zij het leven van iedere
mens verdedigen. Andere intenties waren in het
op te schudden’, zo vertaal ik het maar in
Spaans, Arabisch, Portugees en Swahili. Zeven
verstaanbaar Nederlands. Daarom heeft hij een
keer is het woord ‘hoop’ in deze homilie gebruikt.
bisschoppensynode bijeengeroepen: jongeren,
De kerk maakt een stormachtige periode door.
geloof en het onderscheiden van je roeping. Een
‘Hoop’ is zeker gewenst én daadkracht.
spannende synode na de recente onthullingen
over seksueel misbruik binnen de kerk in een
ONDERSCHEIDEN
groeiend aantal landen. Expliciet staat deze
Zoals bij andere bisschoppensynodes onder deze
kwestie niet op de agenda, maar we kunnen er
paus zal in het begin veel naar boven komen. Het
zeker van zijn dat voldoende momenten én
onderscheidingsproces (volgens Ignatius) vraagt
ontmoetingen zullen plaatsvinden waarin deze
plaag aan bod zal komen. En hebben de jongeren dat alles naar boven mag komen. Pas dan kun je
onderscheiden waar de Geest de kerk leidt. Van
in de presynode van maart 2018 er zelf niet om
een bevriende benedictijner monnik heb ik
gevraagd: zero tolerance!
gehoord dat bij de bisschoppensynode over
huwelijk en gezin er een moment was waarop er
FRANCISCUS VAN ASSISI
grote verdeeldheid was. Een aanwezige jezuïet
De zaak opschudden en dan orde aanbrengen,
had te doen met zijn medebroeder Franciscus en
jongeren en ouderen die samen er voor zorgen
wilde hem een hart onder de riem steken.
dat de kerk in beweging blijft. Eerst wat onrust
‘Heilige Vader, u zult het wel moeilijk hebben…’
aanbrengen om het hart vrij te houden voor
ingevingen van de Heilige Geest. We zien dat bij Een grote glimlach kwam op zijn gezicht:
de heiligen. Franciscus van Assisi – de heilige die ‘Helemaal niet. Pas nu kunnen we gaan
onderscheiden.’ Dat is het: onderscheiden
we vandaag gedenken – was er meester in. Net
waartoe de kerk geroepen wordt…
even anders invliegen en wie oren heeft om te
horen en ogen om te zien, dat hij hore en zie.
HOOP
De synode is op 4 oktober begonnen. Vol
verwachting. En dat is ook meteen de strekking
van de homilie bij de opening van de synode
gisteren. De hoop doet een appèl op ons, brengt
ons in beweging en maakt dat we breken met het

Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne,
prior van de abdij, pastoor van de parochie
Heilige Augustinus (Berlicum/Middelrode,
Dinther, Heeswijk en Loosbroek) en redacteur
van Katholiek.nl
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Arthur Gerritzen treedt toe tot de
Oblatenorde van de Willibrordsabdij in
Doetinchem.

Op verzoek van Ger Claessens komt deze
bijdrage uit eigen pen. De deken had hem verteld
over mijn toetreding tot de lekenorde van de
Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij vroeg mij of
ik uit wilde leggen wat dit inhoudt en wat mij
hiertoe bewogen heeft.
Medio 2005 las ik in het kerkblad Samen Kerk
een boekrecensie van het boek 'Een levensregel
voor beginners'. De auteur van het boek, Wil
Derkse, beschrijft hoe hij als leek probeert te
leven vanuit de kloosterregel die Benedictus
geschreven heeft. Sinds die tijd heb ik zowel dit
boek als het vervolg regelmatig in mijn handen
gehad. Ook ik merkte dat de regel van
Benedictus voor mij tot betere dagen leidt;
betere dagen in mijn huwelijk, in mijn
vaderschap, in mijn werk, enz.

oblatenschool. Meteen legde ik de link naar de
boeken van Wil Derkse, want hij schreef de
boeken ook als oblaat. De oblatenschool is een
traject van twee jaar, waarin leken antwoord
zoeken op de vraag: wil ik mij als oblaat
verbinden aan deze abdij? Het afgelopen jaar
heb ik deelgenomen aan het eerste jaar van de
oblatenschool. In dit jaar heb ik kennis mogen
maken met de sfeer in het Benedictijnenklooster
enerzijds en heb ik mij tijdens enkele dagen
mogen verdiepen in de spiritualiteit van de regel
van Benedictus.

Na dit jaar waren voor mij twee dingen duidelijk:
dat ik vaker terug wilde komen naar de
Benedictijnengemeenschap op de
Willibrordsabdij, want de sfeer van de abdij, de
hartelijkheid van de monniken en het ritme van
de dagen vond ik fijn. Maar ook ontdekte ik, dat
Vervolgens maak ik een sprong in de tijd naar het ik het fijn vond om nog meer vanuit de
voorjaar van 2017. Ik bevond me in de eindfase
levensregel van Benedictus te leven en zo te
van mijn masteropleiding onderwijskunde voor
mogen groeien naar een diepere relatie met
het basisonderwijs en vond het tijd om het na
Christus.
deze opleiding een jaar rustiger aan te doen. Mij Zodoende heb ik, net zoals de andere acht
leek het wel goed om een retraite te doen en al
kandidaat-oblaten, een verzoek ingediend bij
zoekend kwam ik uit bij de site van de
vader-abt om toe te mogen treden tot de
Willibrordsabdij in Doetinchem. Op de site kwam oblatenkring. Het antwoord was positief en zo
ik per toeval ook informatie tegen van de
reisde ik op zaterdag 15 september jl. af naar
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Doetinchem. Daar heb ik de oblatengelofte af
mogen leggen en mag ik mij dus oblaat van de
Willibrordsabdij noemen.

Nu zult u zich als lezer wellicht afvragen of dit te
combineren is met mijn diakenopleiding? Dat is
om eerlijk te zeggen passen en meten, maar het
gegeven dat ik al kennis heb gemaakt met een
Nu kan ik me voorstellen dat u zich als lezer
mede-oblaat die ook de diakenopleiding doet en
afvraagt wat dit nu concreet betekent. Welnu, als een ander die diaken is, ervaar ik als heel
oblaat beloof je als leek om vanuit de
bemoedigend.
kloosterregel te leven en je te verbinden aan een Mocht u nu toch nog vragen hebben, vraag het
kloosterorde. In mijn geval is dat dus de
mij gerust. Ik hoop dat ik u het een beetje heb
Benedictijnse monnikengemeenschap in
kunnen uitleggen.
Doetinchem, die leven vanuit de regel van
Benedictus. Maar er zijn ook andere
Met vriendelijke groet,
oblatenorden, bij bijvoorbeeld Franciscanen. Als
oblaat heb ik een levenslang engagement
Arthur Gerritzen.
uitgesproken, waarbij ik vanuit de Regel van
Benedictus Christus wil volgen. Maar als leek heb
ik zo mijn beperkingen, want ik leef tenslotte niet
in het klooster. Zo leef ik niet celibatair en heb ik
ook een heel ander dagritme.
Maar wat ik wel probeer zijn de volgende dingen:
als eerste bid ik tweemaal per dag het
getijdengebed in verbondenheid met de
monniken, verder bestudeer ik het regelmatig de
kloosterregel van Benedictus en kijk ik hoe ik
deze kan toepassen in mijn dagelijks leven,
daarnaast geef ik de lectio (bijbelstudie) een plek
in mijn leefritme en tenslotte probeer ik ook
regelmatig deel te nemen aan het kloosterleven
aldaar.
Dit laatste kan tijdens speciale oblatendagen,
maar ook tijdens retraites of regiobijeenkomsten.
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Parels uit de preken van de deken
In deze rubriek brengen we een aantal mooie
passages uit de preken van deken Smeets op de
zondagen in de afgelopen maanden onder uw
aandacht. Omdat ze alleszins de moeite waard
zijn om er nóg een keer kennis van te nemen of
om ze te lezen als u ze nog niet gehoord had.
Boven iedere passage staat de aanduiding van de
schriftlezingen van de betreffende zondagen,
waarop de preken betrekking hebben.

Achttiende zondag door het jaar
5 augustus 2018 — Feest Petrus’ Banden

eten, de riem al om en de sandalen aan. Exact dat bevel spreekt
de engel tegen Petrus: “Omgord
u en bind uw sandalen aan. Sla
uw mantel om en volg mij.”.
In beide verhalen bevrijdt God
een volk dan wel een apostel uit
gevangenschap van een overheerser: de farao of koning
Herodes.
God bevrijdt nog steeds uit de gevangenschap
van een sleur of een verslaving. In het verhaal
over Petrus bidt de gemeente voortdurend tot
God voor Petrus.
Onze gebeden bieden God de kans Zijn werk in
ons voort te zetten, ons los te maken van minder
belangrijke aangelegenheden, ons te bevrijden
van de slavernij van het hier en nu, ons open te
stellen voor Zijn genade.

Eenentwintigste zondag door het jaar
26 augustus 2018
Jozua 24,-2a.15-17.18b
Johannes 6,60-90
Op 25 augustus, op de eerste dag van zijn bezoek
aan Ierland, veroordeelde paus Franciscus het
misbruik in de Rooms-Katholieke kerk, zowel degenen die zich er schuldig aan maakten als degenen die er onvoldoende stelling tegen namen,
die geen actie ondernamen.
In de religiekatern van het dagblad Trouw van
dezelfde dag vraagt columnist Stijn Fens aan een
vriend of hij ook zo vaak geconfronteerd wordt
met de vraag “Waarom we in hemelsnaam bij een
kerk willen blijven die zo veel fout doet."
Handelingen 12,1-11
Stijn Fens geeft op die vaak herhaalde vraag telkens het volgende antwoord.
Er zijn verbluffend veel overeenkomsten tussen
het verhaal van de bevrijding van Israël uit Egypte Dat zijn familie al eeuwenlang bij die kerk hoort
en de bevrijding van Petrus uit de gevangenis van en hij niet degene wil zijn die het licht uitdoet.
Dat katholiek zijn - in de woorden van Herman
Herodes.
Finkers - een geaardheid is, waar je nooit heleOp de eerste plaats het tijdstip: beide verhalen
spelen in de nacht, voorafgaand aan de dag der maal afstand van kan doen. Het is geen bridgeongedesemde broden, het Joodse paasfeest. De club. Dat geloven uiteindelijk een door en door
engel spoort Petrus aan zich te haasten. De Joden persoonlijke keuze is. Je gaat naar de kerk om
wat je er zelf vindt. In zijn geval troost, hemelse
moesten hun laatste maaltijd in Egypte staande
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liturgie, een verhaal dat zijn aardse leven elke
keer in een ander perspectief plaatst en - voor
alles - dat eindeloze mysterie.
De tijdgenoten van Jezus en zijn apostelen hadden soms ook hun twijfels over de boodschap van
de Heer: over Zijn woorden en over de vertaling
daarvan in het leven van elke dag.
Woorden als “Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn
bloed is waarlijk drank" lagen 2000 jaar geleden
aanzienlijk minder goed in het gehoor dan in onze tijd, zeker omdat de gebeurtenissen van Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen nog in de
toekomst lagen.
Veel van zijn volgelingen hielden het voor gezien
toen Zijn woorden en Zijn daden meer twijfel dan
geloof leken te brengen, toen Zijn koninkrijk niet
van deze wereld bleek te zijn.
Jezus vraagt dan aan de twaalf: “Wilt ook gij soms
weggaan?”. Simon Petrus antwoordde Hem:
“Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden
zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods
zijt.”
De dienaren van de kerk maken fouten, afschuwelijke fouten.
Je blijft in die kerk, niet vanwege die dienaren of
de paus of de bisschop.
Je blijft vanwege Hem, vanwege je geloof in
Hem. Vanwege de troost, de hemelse liturgie, het
verhaal dat je aardse leven elke keer in een ander
perspectief plaatst en – voor alles – vanwege het
eindeloze mysterie.
Omdat Hij je aanvaardt, je wenkt en roept. Jou
uitnodigt, jou persoonlijk. Niet als lid van een
kerk maar als de mens die jij bent. Telkens weer.
Omdat jouw naam blijft geschreven in de palm
van Zijn hand.

teerde en dat de Heer zijn geest op hen legde.”
In de tweede lezing gaat Johannes naar Jezus met
de mededeling dat iemand die geen volgeling
van Hem is in Zijn naam duivels uitdrijft. Hij is
geen volgeling van Jezus en de apostelen hebben
geprobeerd het hem te beletten.
Maar Jezus zei: “Belet het hem niet, want iemand
die een wonder doet in mijn Naam
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie
niet tegen ons is, is voor ons.
Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:zijn
loon zal hem zeker niet ontgaan.
Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft,
het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp”.
Mozes en Jezus reageren op een zelfde manier:
niet de vraag of je een volgeling bent is bepalend, niet de vraag of je in het Woord zegt te geloven. Bepalend is wat je met dat geloof doet.
Bepalend is hoe zuiver Christus zich kan herkennen in wat jij doet, hoe zuiver jij Christus erkent
en herkent in je dagelijkse leven, in alle kleine
dingen die er iedere dag weer toe doen: een beker water geven, met iemand meeleven, er zijn
voor anderen als zij je nodig hebben.
In nogal duidelijke bewoordingen voegt Jezus
daaraan toe dat mensen die dat niet doen, mensen die wel in woord geloven maar niet metterdaad, dat zij het niet waard zijn mens genoemd te
worden laat staan een gelovige,
Een kerkganger

Zesentwintigste zondag door het jaar
30 september 2018
Numeri 11,25-29
Marcus 9,38-43.45.47-48
In de eerste lezing gaat Jozua aan Mozes melden
dat er twee mensen aan het profeteren zijn die
niet tot zijn gevolg horen, ze horen niet bij de
kring van getrouwen om Mozes.
Jozua vraagt Mozes het hen te verbieden. Maar
Mozes zegt hem: “Waarom komt u voor mij op?
Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profe-
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GROTE KERK
Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl

"Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come.
We have only today. Let us begin."

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.

— Mother Teresa of Calcutta

“Never be afraid of loving the Blessed Virgin too much.
You can never love her more than Jesus did.”

Kerkbijdrage
Op bankrekening NL59ABNA0484100017
of Postbank (giro) NL82INGB0001174863
inzake kerkbijdrage. Voorzitter comité kerkbijdrage: dhr. F. Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’
Banden: dhr. M. Heijnen.
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

—Saint Maximilian Kolbe

Redactie
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.
Inloopmorgen op woensdag
Pastorie:
9.30 -12.00 uur
Mariakapel geopend
Ma t/m za:
9.30 -19.00 uur

Het adres van de redactie is:
Email:

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

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

Parochiekroniek
GROTE KERK
Overledenen

Pejo Lovric, 70 jaar-- Mariet Backus, 73 jaar -- Harrie de la Roy, 77 jaar -- Martin
Dommeck, 89 jaar -- Gerard Reijnders, 67 jaar -- Peter Reichert, 85 jaar -- Mien Lucassen-Beerkens, 92 jaar -- Tony Verberkt-Maas, 87 jaar -- Peter Poels, 86 jaar -Anton Uijterwaal, 84 jaar -- Toos van Meijel-Jilisen, 86 jaar -- Piet Verheijen, 79 jaar - Agnes Reijnders-Coppus, 78 jaar

Huwelijken en Jubilea
Geen

Dopelingen

Glenn Vriezelaar -- Johannes Huls -- Timeo Tielens -- Amelie Tielens -- Franciszek
Jurkowski -- Robin Masters -- Fleur Branje -- Loïs Michiels -- Daniël Ewals -- Natan
Orzol -- Ward Hout -- Saar Wester -- Charlenne Daniëls

PATERSKERK
Overledenen

Stef Petrochi, 67 jaar -- Gerda Avramidis-Kreijfelt, 71 jaar

H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:
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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

Huwelijken
Geen

Dopelingen

Benthe Thissen -- Posy Conor

