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Ieder van ons zal wel beseffen dat het leven snel 
geleefd wordt. De decemberfeesten zijn hier ook 
het slachtoffer van. Nauwelijks heeft Sinterklaas 
zijn hielen gelicht of we storten ons massaal op 
de voorbereiding van de kerstdagen, al zijn er 
ook mensen bij die al direct na de zomervakantie 
naar het kerstfeest verlangen en al met de 
nodige voorbereidingen beginnen. Al snel 
kunnen we, zoals het ieder jaar weer opnieuw 
gaat, op het kerstfeest terugkijken en gaan we 
ons opmaken voor de jaarwisseling. We moeten 
snel kunnen omschakelen want als we niet 
oppassen gaan de feesten aan onze neus voorbij. 
We gunnen ons nauwelijks tijd om bij een feest 
stil te staan omdat onze aandacht alweer 
getrokken wordt naar het volgende. Nu hebben 
we dit zelf in de gaten en omdat we toch enige 
aandacht willen besteden aan het kerstfeest 
maken we zelf maar een sfeer en gooien er een 
grote portie romantiek overheen: Maria en Jozef, 
op zoek naar een onderdak, het Kind dat in een 
stal geboren wordt tussen een os en een ezel, 
midden in de nacht de herders op het veld aan 
wie een engel verschijnt met een blijde 
boodschap. Dan nog even het “Stille nacht, 
Heilige nacht” eroverheen en de romantiek is 
compleet, ook aangewakkerd door de andere 
ons bekende kerstliederen. We zingen ze 
gemakkelijk mee, maar als we zouden moeten 
verklaren waarover ze eigenlijk gaan, dan valt het 
ons moeilijk om de juiste woorden te vinden. We 
zingen ze bijna als vanzelf. Nu moeten we de 
woorden van deze liederen ook niet op een 
weegschaal gaan leggen, want dan verdwijnt het 
gevoel en blijven we ontnuchterd staan, zonder 
wijzer of geloviger te zijn geworden. De 
evangelist Johannes blijkt hier een handje van te 
hebben. Ook hij heeft het kerstverhaal 
opgeschreven, maar alle gevoelens zijn eruit: 
geen Bethlehem, geen Maria en Jozef, geen 
kribbe en armoede, geen herders en engelen. En 
toch is het een getrouwe versie van het 
kerstgebeuren: het ware Licht kwam in de wereld 
dat iedere mens verlicht, Hij kwam in het Zijne. 
Daar gaat het toch om? Dezelfde evangelist 

schrijft ook dat de 
wereld en dat de 
zijnen Hem niet 
aanvaardden. We 
kunnen gerust zeggen 
dat er niets nieuws is 
onder de zon. Wij 
kleine, zondige en onvolmaakte mensen slaan de 
plank meer dan eens mis. Maar was bij de 
geboorte van Jezus wel alles zo volmaakt? De stal 
is zeker niet schoon geweest. Vieze vliegen die 
altijd op de mest afkomen. Het rook er naar 
schapen of rundvee, vermoedelijk stonk het er 
naar dierlijke uitwerpselen. Geen aanbiddelijke 
en stralende baby werd door de herders 
aangetroffen, maar een Kind als alle andere 
baby’s, met geboortevlekken en al. Geen 
volmaaktheid, maar tekortkomingen daar in die 
stal. God was niet vies van een beetje vuil, 
onvolmaaktheid gaat Hij niet uit de weg maar 
dompelt zich erin onder. Dat mag ons hoop en 
vertrouwen geven. En waren het niet Maria en 
Jozef die zo hun twijfels hadden over hetgeen 
God met hen en hun leven van plan was? We 
hoeven niet volmaakt te zijn, we mogen onze 
gebreken, onze zorgen en angsten hebben, we 
mogen het gevoel hebben dat wij vaak niet beter 
‘ruiken’ dan een stal. God, Hij houdt van ons zoals 
we zijn en is gekomen om in ons hart te wonen. 
Dit mag ons doen zingen, hier mogen we best 
een beetje romantiek overheen gooien, als we 
Hem maar in ons hart sluiten. Laten we alles op 
alles zetten om dit Kind bij ons te hebben. Laten 
we ons hier de tijd en de rust voor gunnen, ook al 
zijn wij geneigd om alweer ergens anders onze 
aandacht naar te laten uitgaan. God laat ons zien 
dat het zich loont om als mens hier op deze aarde 
te leven en nodigt ons dan ook uit om mens te 
worden. Als we dat iedereen gunnen wordt het 
voor iedereen echt kerstmis. Dit wens ik u, ook 
namens alle priesters van ons team, van harte 
toe. Het is toch altijd, toch ieder jaar weer 
opnieuw hetzelfde liedje, of toch niet? 

pastoor J. Boon 

Feest voor onvolmaakte 
mensen 
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Kerstmis is voor velen een warm samenzijn met 

familie en vrienden, doorspekt van knusse 

gezelligheid, heerlijk eten en mooie gesprekken. 

Daarom opent werkgroep De Herberg op eerste 

kerstdag 2018 de deuren van het zaaltje van de 

pastorie van de Paterskerk. Vanaf 12.45 uur 

heten wij u van harte welkom voor een kerstdiner 

in onze herberg. 

 

De vrijwilligers van De Herberg zorgen voor goed versierde en gedekte tafels, u 

zorgt voor de gezelligheid en samen zorgen we voor een geslaagd kerstdiner. Door 

veel zelfwerkzaamheid en sponsoring kunnen we de kosten laag houden. Uw, zelf  te 

bepalen, vrijwillige bijdrage is van harte welkom. 

 

Wilt u graag komen maar beschikt u niet over vervoer? Hier kunnen wij voor zorgen.   

 

Wilt u zich uiterlijk 20 december 2018 opgeven bij Netty en Johan, 0478-581562. 

 

Tot ziens op eerste kerstdag! 

 

Werkgroep De Herberg 

Miranda, Jos, Netty en Johan. 

Afscheid deken Smeets 
 
Op zondag 11 november nam Venray afscheid van deken Harry Smeets. 
Om 14:00 uur was er een plechtige Hoogmis in de Grote Kerk, een Mis met 6 priesters, 2 diakens, 
ruim 30 misdienaars en acolieten, 2 koren en bijzonder veel kerkgangers. 
Na de Mis werd de deken in een openbare buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis 
benoemd tot ereburger van Venray. 
Tijdens een druk bezochte receptie in Anno ’54 werd hij door de Schutterij ’t Zandakker / Gilde St. 
Jan benoemd tot lid in de Orde van Sint Jan. 
In dit parochieblad vindt u enkele toespraken, sfeerimpressies en veel foto’s van dit afscheid.  
Ook hebben we een aantal foto’s opgenomen van de bisschopswijding op 8 december ll. 
Om deze editie op tijd bij u te kunnen bezorgen moest de kopij uiterlijk 10 december bij de drukker 
zijn, reden waarom het accent aanzienlijk meer op het afscheid dan op de wijding ligt. 
 
De redactie. 
 

"KERST VIER JE SAMEN"  
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Preek van Deken Smeets bij gelegenheid 
van zijn afscheid van Venray 

11 november 2018 

Een evangelie voor een zondag kies je normaal 
niet uit. Het leesrooster van de kerk voorziet dat 
wereldwijd vandaag overal dezelfde lezingen te 
horen zijn. De evangelielezing van zojuist is 
daarop geen uitzondering. Zo’n evangelie heeft 
altijd een boodschap voor ons nu vandaag. De 
ene keer ligt die meer voor de hand dan de 
andere, maar vandaag, in deze afscheidspreek en 
met het uitzicht op wat in Roermond komen gaat, 
is dit evangelie wel heel, heel toepasselijk. Zo 
toepasselijk dat ik een lach niet kon 
onderdrukken toen ik de tekst onder ogen kreeg. 

Jezus waarschuwt vandaag: wacht u voor, pas op 
voor; -ik citeer- de schriftgeleerden. Nou is dat 
een joods begrip, maar je mag voor het woord 
schriftgeleerde ook best bisschop invullen. Of 
priester, of diaken, heren collegae.  

Pas op voor de schriftgeleerden die graag in 
lange gewaden rondlopen. Lange gewaden. Ja, ik 
heb nu mijn zwarte toog aan. En Jacqueline, 
ofschoon zelf moeder , toch altijd kind van deze 
kerk gebleven, is een paar weken geleden met 
mij naar Keulen gegaan naar de speciaalzaak bij 
uitstek om niet een, maar twee nieuwe te laten 
aanmeten. Een helemaal paars en de ander zwart 
met een donkerrood randje. Dat hoort erbij.  Ik 
herhaal de woorden van Jezus uit het evangelie 
van vandaag; ’Wacht u voor de schriftgeleerden 
die graag in lange gewaden rondlopen. En Hij 
voegt eraan toe: ‘ schriftgeleerden die belust zijn 
op de voornaamste zetels in de synagogen. Voor 
synagoge mogen we best het woord kerk 
invullen. De voornaamste zetel van  alle 
Limburgse kerken staat in de kathedraal: de zetel 
van de bisschop. Moet u eens opletten waar ik –
esGodbleef- over vier weken zit. De voornaamste 
zetel in de synagoge. 

Het is een waarschuwing voor iedereen: uiterlijk 
is niets om trots op te zijn, behaalde rang of 
verkregen positie is geen verdienste, is niets om 
je op blind te staren, of om je boven een ander 
verheven te voelen. Zoals u merkt: een heel 

toepasselijk evangelie. Bovendien heeft de kerk 
ook wel weer een manier om dat duidelijk te 
maken dat een mens zich niks moet menen. Van 
diverse kanten hoorde ik al dat alle nieuw 
gewijde bisschoppen een uitnodiging uit Rome 
kunnen verwachten voor een cursus bisschop-zijn
-voor beginners. Die cursus wordt door iedereen 
genoemd: de baby-cursus. Met andere woorden: 
je wordt weer gewoon de allerkleinste in een 
nieuwe kring. Dus meen je maar niks. En dat is 
heel verstandig.  

En dan meteen daarna, staat in dit evangelie het 
verhaal van de weduwe die haar laatste twee 
penningen in het offerblok van de tempel wierp. 
een weduwe: een vrouw die in Israël in één adem 
met een vreemdeling wordt genoemd. Een 
weduwe is iemand zonder connecties, iemand 
aan de rand van de samenleving. Tegenover de 
mensen met aanzien staat hier een vrouw zonder 
aanzien. De weduwe meent zich niks. Maar 
zonder het te weten, is Gods aanwezigheid juist 
heel dicht bij haar: Jezus is immers bij de offerkist 
gaan zitten.  

‘Jezus keek toe’ staat er in onze vertaling, maar 
het Griekse woord theorein zegt veel meer. Het 
duidt op een profetisch schouwen. In dat 
oppervlakkig gezien kleine gebaar van die 
weduwe ziet Jezus een diepe en grote betekenis. 

En dan gaat het om wat ze geeft: twee penningen 
ter waarde van één cent. Twee centen. In de 
prachtige omgeving van de tempel waar mensen 
zich blind op staren, in de omgeving met mooie 
lange gewaden en voorname zetels, geeft zij iets 
van heel kleine waarde, twee penningen: in onze 
wereld niks waard, want je krijgt ze in de winkel 
niet eens meer terug.  

En van dat tafereel ziet Jezus de diepte . ‘Zij heeft 
het meeste gegeven van allemaal’, zegt Jezus. En 
dan is ook de woordkeus van Jezus weer van 
belang. Hij zegt: ‘De anderen wierpen er iets in 
van hun overvloed, maar zij offerde alles wat ze 
bezat. Iets geven van je overvloed: dat merk je 
niet, je hoeft er niks voor te laten, je kunt het 
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achteloos doen, zoals je een munt aan een 
straatmuzikant geeft. Maar offeren is iets totaal 
anders als geven van je overvloed. Offeren kost 
moeite, betekent iets geven wat ook voor jezelf 
echt waarde heeft. Voor deze weduwe hadden 
die centen waarde, waren ze een echt offer, want 
het was alles waar ze van leven moest.  

Zij wéét, uit ervaring, dat je je eigen leven niet 
kunt redden. Als we rijk zijn en ons onafhankelijk 
wanen, menen we  vaak dat wij ook ons leven in 
handen hebben. Maar een hartaanval, of een 
ongeluk kunnen zomaar, opeens, een einde 
maken aan dat leven – en wat was het dan waard? 
De weduwe had al gemerkt dat je het leven niet 
in eigen handen kon houden. Ze offerde wat ze 
had omdat ze vertrouwde dat God haar in leven 
zou houden.   

De schriftgeleerden die door mensen gezien 
willen worden, de tempel waar mensen zich de 
ogen op uitkijken. Het gaat allemaal voorbij. Het 
enige wat blijft is wat geofferd is. Wat wij kunnen 
offeren, aan aandacht, tijd, liefde. In het licht van 

de eeuwigheid is niet van belang is wat je voor 
jezelf hebt verworven, maar wat je hebt gegeven. 
Dat is wat blijft 

Hierop aansluitend en deze preek hiermee 
afsluitend wil ik u, mensen van Venray danken 
voor wat u in deze jaren gegeven hebt. Dank voor 
uw bidden: zonder bidden lopen we het risico 
een leven te leiden dat plat en leeg is. Gebed 
houdt de ziel in het leven van een mens, in het 
leven van de parochie en 
dorpsgemeenschap.  Dank voor uw werken aan 
en in het leven van deze parochie, uw werken aan 
het gemeenschapsleven in dit dorp.  Op wat voor 
manier dan ook.  

Ook vraag ik vergeving voor de keren dat mensen 
meer of anders van mij hadden mogen 
verwachten. Dank dat u toch gewoon bent 
doorgegaan. Dat u er in die jaren was, dat u er 
vandaag bent. Dank voor deze jaren die ik in 
Gods naam in uw midden mocht beleven.  

Deo Gratias. Amen. 
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Bisschopswijding Mgr. Harrie Smeets 

Op 8 december 2018 is onze oud-deken, Harrie 
Smeets, in de kathedraal van Roermond tot 
bisschop gewijd door Mgr. van den Hende, de 
bisschop van Rotterdam en voorzitter van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie. Het was 
een bijzonder indrukwekkende plechtigheid. Ook 
de belangstelling was indrukwekkend: er waren 
twee kerken nodig om alle belangstellenden een 
plaats te bieden: de Christoffelkathedraal en de 
Munsterkerk. Venray was royaal 
vertegenwoordigd o.a. door Schutterij Zandakker
-Gilde St. Jan, de zangers van St. Frans en het 
koor Chrisko, tal van misdienaren en kosters, 
burgemeester en wethouders en heel veel 
Venrayse parochianen. 
Het meest indrukwekkend was de korte 
toespraak waarmee de nieuwe bisschop de 
plechtigheid afsloot: de woorden waren 
eenvoudig en kwamen recht uit zijn hart, zoals we 
van onze deken gewend zijn. Verwend ook een 
beetje. 
 
Mgr. Smeets vertelde dat hij zijn staf in bruikleen 
had gekregen van het kerkbestuur van Venray.  

Die staf had na gebruik door Mgr. Verriet in een 
vitrinekast in de Grote Kerk gestaan. Een 
bisschopsstaf hoort niet in een vitrinekast. De staf 
is bedoeld om ermee op uit te gaan, tussen de 
mensen. Net zoals ons geloof: dat hoort niet in 
fraaie woorden in een museum maar wordt 
beleefd door de gelovigen. 
Het was niet de eerste staf die de bisschop kreeg. 
Als kind van zes jaar had hij met zijn klasgenoten 
meegelopen in een processie en wel als 
herdertje. Gekleed in een door zijn moeder 
eigenhandig gemaakte mantel en met als staf 
een wit geverfde zandbakschep. Toen hij 
daarmee van huis ging instrueerde zijn moeder 
hem als volgt:  
“Lopen jij, goed bidden en gedraag je!”. 
Die woorden waren voor hem een echo van de 
vragen die Mgr. Van den Hende hem tijdens zijn 
wijding stelde.  
Wil je Gods volk leiden onderweg naar het heil?: 
lopen nu!   
Wil je zonder ophouden bidden voor de komst 
van dat heil?: goed bidden! 
Wil je het bisschopsambt onberispelijk vervullen: 
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gedraag je! 
In wezen gaat het om dezelfde vragen en 
dezelfde opdracht. 
De laatste maanden zijn de nieuwe bisschop door 
journalisten tal van vragen gesteld als: 
“wat voor bisschop wordt u, gaat u kerken sluiten, 
hoe gaat u uw bisdom leiden”. 
Allemaal vragen waarop eigenlijk maar één 
antwoord kan worden gegeven en wel met de 
woorden die Maria zegt in het evangelie vandaag 
als antwoord op de boodschap van de engel 
Gabriel: “Mij geschiede naar uw woord”. 

Want, zo zei Mgr. Smeets: “Het gaat er niet om 
wat wij met Gods woord doen maar om wat Gods 
woord met ons doet”. Als we ons open stellen 
voor Zijn genade en Zijn woord en naar dat 
woord blijven leven komt Zijn heil dichter bij, 
telkens opnieuw, telkens een beetje dichterbij.  
In die gezindheid gaat deken Smeets onze 
nieuwe bisschop worden, midden tussen ons, 
samen op weg met Gods woord.  
 
Ger Claessens. 
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Wapen van Z.H. Exc. Mgr. drs.  
Harrie M.G. Smeets,  
24e bisschop van het bisdom Roermond  

Het bisschopswapen  
Het is in de Katholieke Kerk 
gebruikelijk dat een nieuw 
benoemde bisschop een 
bisschopswapen en een 
wapenspreuk krijgt. Dat wapen 
moet enerzijds beantwoorden 
aan de regels van de heraldiek, 
de wapenkunde, die teruggaan 
tot de hoge Middeleeuwen, en 
anderzijds aan de gebruiken van 
de kerkelijke heraldiek.  
Een bisschop kan allereerst zijn 
familiewapen voeren, of zijn 
familiewapen combineren met 
andere wapens in hetzelfde 
schild. In de praktijk komt dit 
niet vaak voor, omdat nu 
eenmaal de meeste families 
geen historisch familiewapen 
hebben. Doorgaans zal de nieuw 

benoemde bisschop dus een 
eigen wapen laten ontwerpen.  
Het is een oud gebruik dat de 
bisschop de elementen die hij in 
zijn wapen wenst te voeren, 
combineert met het wapen van 
zijn bisdom. Daarbij wordt het 
bisdomwapen doorgaans als 
grondslag genomen. Daarna 
kiest de nieuw benoemde 
bisschop de symbolen die hij 
graag op zijn wapen afgebeeld 
wilt zien. Mgr. Harrie Smeets 
koos voor de aartsengel 
Raphaël, en voor een afbeelding 
van het kruis van Jeruzalem. Het 
bisschopswapen is dus 
samengesteld uit het wapen van 
het bisdom Roermond, dat in 
een blauw veld een zilveren 
kruis voert met in de hoek een 

gouden lelie, en daar over heen 
een gouden afbeelding van de 
aartsengel Raphaël met een 
reisstaf en een vis van zilver.  
Boven een bisschopswapen 
wordt in de traditie van de 
kerkelijke heraldiek ook altijd 
van groen een priesterhoed 
geplaatst, met een koord aan 
elke zijde, aan beide kanten 
eindigend in zes kwasten, 
gerangschikt in drie rijen, die 
het schild omgeven. Achter het 
wapenschild wordt een 
rechtopstaand gouden kruis 
geplaatst. Mgr. Smeets koos hier 
voor het Jeruzalems kruis, als 
verwijzing naar de Orde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem waar 
hij lid van is. Tenslotte kiezen de 
meeste bisschoppen ook voor 

De heraldische beschrijving van het 
wapen luidt:  
“In blauw een zilveren kruis, in het 
eerste kwartier een gouden lelie, over 
alles heen een gouden aartsengel 
Raphaël, met een zilveren reisstaf in 
de rechterhand en een zilveren vis 
dragende op de linkerhand;  
achter het schild een gouden 
voordraagkruis in de vorm van het 
Jeruzalems kruis, overtopt door een 
hoed met koorden waaraan ter 
weerszijden van het schild zes 
afhangende kwasten in drie rijen 
gerangschikt (1-2-3), alles van groen.  
 
Devies: IN GODS NAAM MENSEN 
LIEFHEBBEN, in zwarte letters op een 
zilveren lint”.  
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een devies, een wapenspreuk, in 
hoofdletters op een banderol 
onder het wapen geschreven  
 
De aartsengel Raphaël  
De naam Raphaël komt maar op 
twee plaatsen in de Heilige 
Schrift voor, één keer als naam 
van een persoon in het Eerste 
Boek der Kronieken, Raphaël, 
zoon van Semaja (1 Kron. 26,7), 
en als de engel Raphaël in het 
deuterokanonieke (dus alleen in 
het Grieks geschreven) 
Bijbelboek Tobit (Tob. 3,16 
enz.). De naam is Hebreeuws en 
betekent: “God geneest”.  
 
Het verhaal van de engel 
Raphaël staat in het 
deuterokanonieke Bijbelboek 
Tobit. Het speelt zich af ten 
tijde van de Ballingschap in 
Babylonië. Het is een kunstig 
opgesteld relaas, waarbij in de 
loop van het verhaal twee 
onafhankelijke gebeurtenissen 
samenkomen. Allereerst het 
verhaal van vader Tobit die met 
blindheid wordt geslagen, en 
zijn zoon Tobias, daarnaast het 
verhaal van Sara die door de 
demon Asmodaüs word gekweld 
omdat al haar verloofden vlak 
voor de huwelijkssluiting plots 
stierven. Om in het bezit te 
komen van zijn erfenis, moet 
Tobias afreizen naar Medië. Hij 
zoekt dan een reisgenoot, en 
dat wordt een man die zich 
voorstelt als Azarias, zoon van 
Ananias (Tob. 5,13). Tobias weet 
het nog niet, maar de lezer weet 
het al, want het is in 
werkelijkheid de aartsengel 
Raphaël, die vanuit de “heerlijke 
Troon van de Allerhoogste 
wordt gezonden om beiden te 
genezen” (Tob. 3,16- 17), zowel 
Tobit als Sara. Onderweg vangt 
Tobias in de rivier de Tigris een 
vis, en de engel zegt hem dan 
het hart, de lever en de gal er uit 
te snijden (Tob. 6,2-4). Wanneer 

de twee reizigers bij Raguël, de 
vader van Sara, aankomen, stelt 
Raphaël aan Tobias voor om te 
trouwen met Sara. Maar om de 
duivel af te wenden moet 
Tobias, wanneer hij het 
huwelijksvertrek binnengaat, op 
een wierookpan de lever en het 
hart van de vis laten branden. 
Wanneer de demon de rook 
opmerkt, vlucht hij naar Opper- 
Egypte waar de engel hem in de 
boeien slaat (Tob 8,3). Daarna 
verloopt alles voorspoedig, en 
Tobias en zijn vrouw Sara 
ondernemen de terugreis naar 
Ninive. Thuisgekomen strijkt 
Tobias de gal van de vis op de 
ogen van zijn blinde vader, “en 
als vliesjes vielen de witte 
vlekken uit de ooghoeken” (Tob. 
11,12). Dan maakt Raphaël zich 
bekend: “Ik ben Raphaël, een 
van de zeven heilige engelen die 
de gebeden van de heiligen 
opdragen en toegang hebben 
tot voor de heerlijke Troon van 
de Heilige” (Tob. 12,15). En 
Raphaël stijgt dan op naar God.  
 
In de christelijke kunst wordt 
Raphaël altijd afgebeeld als een 
baardloze jongeman en als een 
engel, dus met vleugels. 
Doorgaans wordt hij niet alleen 
afgebeeld, maar meestal samen 
met de jonge Tobias. Als 
attributen heeft hij een reisstaf 
of een pelgrimsstaf, met 
daaraan eventueel een kalebas 
met de gal van de vis, of draagt 
hij een vis in de hand.  
In de kerkelijk-devotionele 
traditie wordt Raphaël de 
patroonheilige van alle 
beroepen die met genezing te 
maken hebben, zoals artsen, 
apothekers, verplegend 
personeel en zieken. Vanwege 
zijn rol bij de bruiloft van Tobias 
en Sara is hij ook de 
patroonheilige van de 
gehuwden. En als reiziger is hij 
de patroon van alle beroepen 

die te maken hebben met 
reizen, zoals reizigers, schippers, 
pelgrims, emigranten, 
vakantiegangers, dagjesmensen 
en spoorwegpersoneel. Zijn 
liturgische feestdag valt op 29 
september, feest van de heilige 
Aartsengelen. Maar wie nog een 
missaal van vóór het Tweede 
Vaticaans Concilie heeft zal zien 
dat de H. Raphaël, aartsengel, 
werd gevierd op 24 oktober, 
met eigen misteksten ontleend 
aan het boek Tobias, en een 
eigen officie. Het feest van 
Raphaël was op die datum 
ingesteld door paus Benedictus 
XV (1914-1922). Ingevolge de 
liturgische hervormingen van 
het Tweede Vaticaans Concilie 
wordt de aartsengel Raphaël nu 
herdacht op 29 september, te 
samen met de aartsengelen 
Gabriël en Michaël.  
 
De aartsengelen Gabriël en 
Michaël zijn in onze traditie 
beter bekend dan de aartsengel 
Raphaël. Gabriël komt in het 
Oude Testament voor in het 
boek Daniël, en in het Nieuwe 
Testament kondigt hij Zacharias 
de geboorte aan van Johannes 
de Doper en Marie de geboorte 
van Jezus. Hij is de 
“boodschapper”. De aartsengel 
Michaël komt eveneens voor in 
het Oude Testament, en wel in 
het boek Daniël, en in het 
Nieuwe Testament in het Boek 
van de Openbaring, waar hij 
samen met zijn engelen de strijd 
aanbindt met de Draak, de 
Duivel.  
 
Het wapen is ontworpen door 
de Limburgse Commissie voor 
Heraldiek & Banistiek van het 
Koninklijk Limburgs Geschied- 
en Oudheidkundig 
Genootschap.  
 
Régis de la Haye  
René Vroomen  
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In het parochieblad van 
Allerheiligen 2016 zijn we 
begonnen met een serie over de 
zeven sacramenten. We zijn niet 
met het Doopsel gestart maar 
met de Eucharistie omdat dat 
sacrament iedere dag overal ter 
wereld gevierd wordt. De kerk 
zegt dat de Mis de oorsprong is 
en het hoogtepunt van heel het 
christelijke leven. 
Zichtbare tekenen van een 
onzichtbare geloofswerkelijkheid 
– dat zijn de zeven sacramenten 
van de Kerk 
Het zevende en tevens laatste 
sacrament dat in dit blad binnen 
deze serie aan de orde komt is de 
Priesterwijding. Bij dit sacrament 
maakt een geestelijke de 
bewuste keuze om ongehuwd 
door het leven te gaan, om 
zichzelf geheel in dienst te 
kunnen stellen van God en de 
kerk. 
Het is het sacrament waarmee de 
kerk het priesterambt 
toevertrouwt aan de wijdeling. 
 
Sacrament 
De bisschop machtigt, door 
handoplegging en gebed, 
daartoe opgeleide mannen het 
geloof te verkondigen en de 
sacramenten toe te dienen. Zij 
krijgen daarmee 
verantwoordelijkheid voor de 
overdracht en toepassing van het 
kerkelijk erfgoed. Behalve de 
bisschop zijn er ook collega’s in 
het ambt die hen de handen 
opleggen. 
Geloofsonderricht is een 
belangrijk deel van de taak van 
de priester. Dat gebeurt tijdens 
de voorbereiding op het 
ontvangen van een sacrament 
(vormsel, huwelijk), maar ook in 

de kerkelijke vieringen tijdens de 
preek. Tijdens de studie is de 
wijdeling geschoold in filosofie 
en theologie met vakken als 
kerkgeschiedenis en bijbeluitleg. 
De kerkelijke leer is hem 
vertrouwd gemaakt en hij is 
gevormd voor diaconie en 
pastoraat (dienstverlening aan de 
gelovigen). 
 
Priesters zijn de voorgangers in 
de liturgie; de kleding die daarbij 
wordt gedragen heeft haar 
oorsprong in de eerste eeuwen 
van het christendom, toen 
vergelijkbare kleding in kringen 
van het hof en door priesters 
werd gedragen. Het belangrijkste 
gewaad is het kazuifel (‘casula’ 
betekent ‘huisje’). Het hele 
lichaam wordt als het ware door 
dit gewaad omsloten; het hult de 
priester in de door God gegeven 
waardigheid van het ambt. 
Er is een palet van liturgische 
kleuren, die gevoelens uitdrukt 
bij bepaalde vieringen. Op 
gewone zondagen is de kleur 
doorgaans groen (hoop), in de 
adventstijd en vasten paars 
(ingetogenheid, droefheid). Op 
kerkelijke feestdagen is de kleur 
wit (vreugde). Rood wordt 
gebruikt met Pinksteren (de 
heilige Geest) en bij de 
herdenking van martelaren 
(bloed). 
 
Tussen het algemeen 
priesterschap van de gelovigen 
en het ambtelijk of hiërarchisch 
priesterschap bestaat een 
wezenlijk verschil en niet slechts 
een graadverschil; maar toch 
staan ze in betrekking tot elkaar, 
want ze delen beide, elk op zijn 

De zeven sacramenten: de Priesterwijding 

  Het DoopselHet Doopsel  
  De EucharistieDe Eucharistie  
  Het VormselHet Vormsel  
  Het HuwelijkHet Huwelijk  
  De ZiekenzalvingDe Ziekenzalving  
  De BiechtDe Biecht  
  De PriesterwijdingDe Priesterwijding  



| 11 

 

eigen wijze, in het ene 
priesterschap van Christus.  
Door zijn gewijde macht vormt 
en leidt de ambtelijke priester 
het priesterlijk volk, voltrekt hij 
in de persoon van Christus het 
eucharistisch offer en draagt het 
in naam van heel het volk aan 
God op 
 
Het bijzonder priesterschap is 
een sacrament. In hun diepste 
wezen worden bisschoppen, 
priesters en diakens blijvend 
verbonden met Jezus Christus en 
zijn Kerk om er zijn dienstwerk 
te verrichten. Het sacramentele 
teken voor elk van de drie 
graden van de wijding is telkens 
een handoplegging en een 
gebed. Daarnaast wordt bij de 
wijding van de bisschop het 
hoofd gezalfd en legt men het 
evangelieboek op zijn hoofd, 
zijn gezag hangt af van de 
onderwerping aan het woord 
van God. Hij krijgt een mijter en 
een herdersstaf en een ring. De 
ring betekent; hij is als het ware 
met God en zijn mensen 
getrouwd. 
 
Bij de wijding van de priester 
door de bisschop, worden de 
handen gezalfd en worden de 
kelk en de offerschaal 
overgereikt. Voordat men 
priester wordt gewijd ontvangt 
men eerst de diakenwijding, 
maar de diakenwijding bestaat 
ook als zelfstandige wijding: het 
permanent diaconaat. De 
wijding wordt voor het hele 
leven verleend. 
 
Praktijk 
Toen ondergetekende samen 
met een medebroeder in 2008 
priester werd gewijd, riep de 
bisschop ons op: ‘Mensen nabij 
zijn en hen het evangelie 
brengen. Dat is jullie opdracht.’ 

Het begint met mensen nabij 
zijn. Al vaak heb ik mogen 
ervaren dat wanneer je als 
priester een huisbezoek aflegt, 
dat God dan als heel dichtbij 
kan worden ervaren, zowel door 
de mensen die je bezoekt als 
ook door mijzelf.” 
“Maar nabij zijn is niet het 
enige’, hield de bisschop ons 
voor. ‘Je hebt ook iets te bieden. 
Geen rijkdom of geld. Wel iets 
heel kostbaars: het evangelie. 
Daarom word je apostel en 
evangelist en herder. Niet in 
eigen naam. Het is Jezus die u 
roept. Het is zijn evangelie.’ Dat 
is precies, wat ik ervaar wanneer 
een preek goed lukt. Dat het 
niet mijn woorden zijn, maar dat 
Hij het is die aan ons iets wil 
overbrengen, opnieuw inclusief 
mijzelf: Hij wil dat wij blijven 
geloven in Hem, in zijn Vader en 
in zijn Kerk. Dit geldt ook 
wanneer je onverschilligheid, 
afgunst of scepsis ontmoet bij 
diegenen tot wie je je richt. 
Want ook dat is natuurlijk het 
geval. Was het in Jezus’ tijd 
anders?” 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: https://
igniswebmagazine.nl 
Auteur: Ward Biemans SJ 
 
Met ingang van 15 augustus 
2015 is pater Ward Biemans SJ 
STL benoemd tot spirituaal van 
het Ariënsinstituut, de 
priesteropleiding van het 
Aartsbisdom Utrecht. Als 
zodanig is hij belast met de 
geestelijke begeleiding en 
vorming van de seminaristen van 
het aartsbisdom. 
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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. 

 
 
Negenentwintigste zondag door het jaar 
21 oktober 2018  
 
Marcus 10,35-45 
 
Het evangelie vertelt vandaag hoe Jakobus en 
Johannes, de zonen van Zebedeüs, 
naar Jezus gaan en tegen hem zeggen: 
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij 
U vragen”. 
Zo bidden sommige mensen. Ze zeggen tegen 
God: “Geef wat ik U vraag”. En als ze niet krijgen 
wat ze vragen worden ze boos. Op God. 
De boodschap van Jezus is dat delen en dienen 
belangrijker zijn dan heersen en hebben. 
Volgens die boodschap leefde Oscar Romero, 
aartsbisschop van San Salvador. Hij zette zich in 
voor de minderbedeelden in zijn land en uitte 
kritiek op het dictatoriale regime van die tijd. Dat 
laatste kostte hem waarschijnlijk zijn leven. Hij 
werd in 1980 vermoord achter het altaar waar hij 
de Mis opdroeg. Hij gaf zijn leven voor de zijnen. 
Recent werd hij heilig verklaard. 
Deze week werd via de radio bekend gemaakt 
dat Paul Allen is overleden. Hij was één van de 
oprichters van Microsoft en schatrijk. Aan de me-
dedeling dat hij was overleden werd de opmer-
king toegevoegd dat hij veel van zijn rijkdom aan 
goede doelen had besteed. 
Die laatste toevoeging is erg wezenlijk: hij werd 
niet geroemd om zijn bezittingen maar om het 
feit dat hij veel daarvan aan anderen gegeven 
had.   
 
 
 

Drieëndertigste zondag 
door het jaar 
18 november 2018 
 
Daniël 12,1-3 
Marcus 13,24-32 
 
Eerste zondag na het afscheid 
van de deken 
  
Op deze zondag droeg John Dautzenberg de Mis 
op. Hij is pastoor-deken van Maastricht en een 
goede vriend van deken Smeets met wie hij op 
een zondag zo’n 25 jaar geleden omstreeks 15:00 
uur samen Rolduc binnen stapte om daar aan de 
priesteropleiding te beginnen. 
Ook om die reden was Deken Dautzenberg blij 
om vandaag voor te gaan in de voormalige paro-
chie van zijn vriend, die hier vertrok om bisschop 
van Roermond te worden. 
In zijn preek vertelde hij dat de lezingen ons te-
gen het eind van het kerkelijk jaar meenemen 
naar het einde der tijden. Volgens de profeet Da-
niël “zal dat een tijd van nood zijn zoals er eerder 
nog geen is geweest sinds er volken zijn”. De 
evangelist Marcus voegt daaraan toe  dat “Hemel 
en aarde voorbij zullen gaan maar Gods woorden 
zullen niet voorbijgaan”. 
Een adelaar voorvoelt een storm lang voordat die 
los barst. De adelaar slaat dan niet op de vlucht 
maar vliegt omhoog, naar de winden bóven die 
storm en laat zijn brede vleugels hem door die 
winden, boven de storm uit dragen. 
We ontmoeten in ons leven veel stormen, grote 
en kleine. Niet die stormen bepalen wat de met 
onze levens  gebeurt. Bepalend is hoe wij op die 
stormen reageren, of we het aandurven om er 
met  Gods genade doorheen, over heen te lave-
ren.   
 
Maak je geen zorgen over morgen want God is 
daar al. Zijn goedheid wacht je daar om je te dra-
gen als op de vleugels van die adelaar.  
 
Een kerkganger 
 

 

Parels uit de preken van de deken 
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Er is een land van louter licht  

 
Er is een land van louter licht, 

waar heil'gen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht, 

in duisternis of pijn. 

 

Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt, 

ons van dat zalig land. 

 

God, laat ons staan als Mozes hier, 

hoog in Uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier, 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

'You must either suffer in this life or give up the hope of seeing God in Heaven. 

Sufferings and persecutions are of the greatest avail to us, because we can find 

therein a very efficient means to make atonement for our sins, since we are 

bound to suffer for them either in this world or in the next.'   

 

—St. Jean Marie Baptiste Vianney, the Cure of Ars  
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Tijdens een korte plechtigheid heeft de bisschop-
elect van Roermond, mgr. Harrie Smeets, 
vanmiddag de eed van trouw afgelegd. Hij deed 
dat ten overstaan van zijn voorganger emeritus-
bisschop Frans Wiertz.   
 
De eed van trouw is de eerste officiële handeling 
die aan de wijding tot bisschop voorafgaat. Deze 
moet tegenover een andere bisschop worden 
afgelegd. De benoemde, maar nog niet gewijde 
bisschop spreekt dan de geloofsbelijdenis uit en 
legt de eed af. Hierin belooft hij het geloof van 
de katholieke kerk uit te dragen en trouw te 
blijven aan de paus. Na het uitspreken hiervan is 
een document ondertekend, als bewijs dat de 
eed daadwerkelijk is afgelegd. 
 
Mgr. Smeets heeft er bewust voor gekozen om 
het afleggen van de eed tijdens een korte 
plechtigheid te doen. Deze vond plaats in de Sint
-Elisabethkapel bij de voormalige 
Vroedvrouwenschool in Heerlen, omdat hij 58 
jaar geleden in die kapel ook gedoopt is. Bij de 
plechtigheid was naast oud-bisschop Wiertz ook 
diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers 
aanwezig, de tijdelijk bestuurder van het bisdom 
Roermond. Ook enkele familieleden van de 
bisschop-elect woonden het korte 
gebedsmoment bij.  
 
Nieuwsbrief van het bisdom Roermond van 23 
november 2018 

 

Bisschop-elect legt eed af in 'eigen' doop-
kapel 

“Maak je geen zorgen om morgen: God is daar al” 

“God is maar één gebed bij jou vandaan” 
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Hoi kinderen, 

 
Hiep hiep hoera!!  

We hebben binnenkort een verjaardagsfeestje!! 

En wie is er jarig? Eeehhhmmm……………. 

Ik zal een tipje geven: het is de allerbeste vriend die je kunt 

hebben en Hij wil altijd bij je zijn (dag én nacht)! 

O ja en nog een tipje: Hij is jarig op 25 december! 

 

Fijn verjaardagsfeest toegewenst! 

“God is maar één gebed bij jou vandaan” 
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Wie kan al goed puzzelen? Heel veel succes en daarna mag 

de tekening ook nog heel mooi ingekleurd worden!  
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Recept voor een lekkere kerstboom 

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 

2. Leg de vellen bladerdeeg op het aanrecht en rol deze een klein beetje uit 

in de breedte. Plaats één vel op een met bakpapier bekleedde ovenplaat. 

3. Snij een zo groot mogelijke driehoek uit het vel bladerdeeg -> 

4. Smeer de chocopasta uit over dit bladerdeeg vel. 

5. Leg de andere twee stukken over het andere stuk. 

6. Druk met een vork het bladerdeeg aan alle uiteinde in. 

7. Snijd met een mes reepjes in de kerstboom tot aan de stam (zie de foto). 

8. Draai de reepjes ongeveer 3x om zodat elk reepje een 'swirl' krijgt. 

9. Plaats de ovenplaat voor 18 á 20 minuten in de oven of totdat de 

bladerdeeg kerstboom gaar en goudbruin is. 

10. En dan…lekker met het gezin samen de grote kerstboom opsmikkelen! 

 

 

Ingredienten: 

 1 groot vel bladerdeeg  

of 6 plakjes bladerdeeg (goed aan elkaar vastmaken) 

 chocoladepasta 

 

Uiteraard kun je ook andere ingrediënten in de kerstboom doen:  

 Hartig: pesto, kaas, salami 

 Zoet: custard en rozijntjes 
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 Romig: met roomkaas of lekker met clotted cream en jam erbij om te 

dippen. 

 

Gaan jullie met Kerstmis ook, net als deze kindjes,  

mooie kerstliedjes zingen?? Met alle mensen in de kerk en 

ook gewoon bij je thuis. Dat vindt Jezus heel fijn!! 

 Kijk maar eens op www.youtube.nl bij  

“Kerstliedjes Elly en Rikkert”. 

 

 

Zalig Kerstmis 

en 

Zalig Nieuwjaar 
 

 

En jullie weten het………als jullie tips/leuke ideeën/ grappige 

uitspraken hebben, email ze dan naar 

samenkerkkinderboekje@hotmail.com 
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Hallo, wij hadden na lang afwezig te zijn geweest, 
de mogelijkheid in Lourdes bij Maria  op bezoek 
te gaan. Wij, dat zijn Trees en ik (Willy) en ik heb 
zelf  met mijn Fiat (voluntas tua) ± 1.400 
kilometer gereden heen en 1.400 kilometer 
terug. Een hele prestatie van mij, al zeg ik het 
zelf ! 
Wat was het weer geweldig. Onvoorstelbaar 
zoveel mensen. De omroeper zei dat er 28 
nationaliteiten aanwezig waren maar ik denk dat 
hij een paar nationaliteiten over het hoofd heeft 
gezien. Je hoort een vreemde taal en dan vraag 
je: “Waar komt u vandaan?” Uit Ghana! 
Een andere keer hoor je “uit Togo”. Ze komen uit 
verschillende landen, maar ik heb nog niet 
gehoord: Uit Palestina, het Heilig land”, 
misschien omdat de christenen uit Palestina geen 
uitreis visa krijgen van de Israëlieten. 
 
Als je zo voor de grot zit te memoreren, of moet 
ik mediteren zeggen, dan vind je het toch wel 
vreemd dat die mensen in hun eigen taal hier in 
Lourdes het onze Vader en het Weesgegroet 
bidden (geef ons heden ons dagelijks brood) en 
dat de achterblijvers in hun land misschien 
helemaal niets te eten hebben.   

Elke seconde worden er over de hele wereld 
honderden missen opgedragen waarin Jezus zegt: 
“Vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u, geef vrede 
in uw naam en maak ons één. 
En dan vraag je je af waar is die vrede. Man – 
vrouw hebben ruzie, ouders - kinderen hebben 
ruzie, broer – zus hebben ruzie, wijken hebben 
ruzie, gemeenten hebben ruzie, landen hebben 
ruzie, waar is die vrede? 
 
Hier in Lourdes, hier zijn al die verschillende 
nationaliteiten vreedzaam bij elkaar. 
Is dat nou niet geweldig! Wij hebben een 
vredevolle tijd doorgebracht in Lourdes en wij 
wensen u allen: “De vrede van Christus”, toe 
Indien u in de gelegenheid bent om naar Lourdes 
te gaan, ga dan en ervaar die sereniteit die daar is 
en neem die vrede die u daar ervaren hebt mee 
naar huis! 
 
Trees Douwes 

Bedevaart Lourdes 
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Toespraak Tonnie Engels, vice-voorzitter 
van het kerkbestuur, bij gelegenheid van 
het afscheid van deken Smeets op zondag 
11 november 2018. 

We nemen vandaag niet alleen afscheid van 
deken Smeets. Maar ook nog van iemand anders 
afscheid en wel van Ana.  
 
Ana, u hebt vele jaren klaargestaan, niet alleen 
voor de deken, voor de rode kool met 
gehaktballen, maar ook als gastvrouw voor de 
vele gasten die op bezoek kwamen. U bent een 
bescheiden persoon en treedt niet graag op de 
voorgrond. Wij als kerkbestuur zijn heel erg 
dankbaar voor wat u voor de deken en de 
parochie hebt gedaan. Wij willen u daarom ook 
niet met lege handen laten gaan en onze 
penningmeester Maris Heijnen zal dan ook een 
enveloppe met inhoud overhandigen en een bos 
bloemen. Heel hartelijk bedankt voor alles en 
heel veel geluk en zegen toegewenst in 
Roermond.  
 
Beste parochianen, beste mensen van Venray en 
omstreken,  
 
Onlangs zijn we met de vorig jaar afgetreden 
kerkbestuursleden en de huidige 
kerkbestuursleden samen met de deken een paar 
dagen naar Rome geweest. Even voor de 
duidelijkheid uiteraard op eigen kosten. De 
deken heeft zich daar als een echte herder over 
ons ontfermd en ons vele bezienswaardigheden 
van Rome laten zien, voor een ieder die er wel 
eens is geweest, u kent ze wel: de Sint Pieter, 
Colosseum, Spaanse trappen, Maria Maggiore, 
St. Paulus buiten de Muren, Pantheon, etc. etc. 
maar ook enkele pareltjes die je normaal niet zo 
snel zou bezoeken. Rome is eigenlijk één groot 
openlucht museum.  
 
Ook leerde hij ons belangrijke geschiedkundige 
zaken. Zo ook bij de St. Jan van Lateranen, 
bisschopskerk van de bisschop van Rome, de 

paus, en formeel de hoofdkerk van de 
wereldkerk. Op de gevel van deze kerk en 
overigens ook op de gevels van vele andere 
kerken, biechtstoelen, bidprentjes, altaardwalen 
en op veel kazuifels staan de letters IHS, wat in 
het latijn betekent In Hoc Signo (Vinces) als 
verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer 
Constantijn de Grote gehad heeft. De tekst, 
gegroepeerd rond een kruisteken, verscheen aan 
hem aan de vooravond van een beslissende 
veldslag; Constantijn overwon inderdaad in het 
teken van het kruis en dankbaar bekeerde hij 
zichzelf en zijn keizerrijk tot het Christendom. 
Het monogram wordt ook veel gebruikt als logo 
door de katholieke orde der Jezuïeten, sinds de 
stichter van de orde, Ignatius van Loyola, het als 
zijn zegelmerk koos. Maar voorgaande kunt u 
eigenlijk gerust vergeten. De eigenlijke 
betekenis is zoveel eenvoudiger en makkelijker 
te onthouden. Deken Smeets vertelde namelijk 
dat hij altijd gedacht had dat IHS Ik Harrie 
Smeets betekent. En zo hadden we weer een 
belangrijke les geleerd. Als kerkbestuur hebben 
we overigens een verzoek in gediend bij het 
Vaticaan om op alle gevels nog 3 letters toe te 
voegen en wel BVR. Je krijgt dan Ik Harrie 
Smeets, bisschop van Roermond, of als je wilt 
bisschop van Rooy, of als je misschien nog iets 
verder wilt kijken bisschop van Rome. 
Alle gekheid op een stokje. 
 
We nemen vandaag als Venrayse gemeenschap 
afscheid van een zeer geliefd persoon. De 
Fransen weten het vaak mooi te verwoorden: 
Partir c'est mourir un peu. Weggaan is een beetje 
sterven. Afscheid nemen valt zwaar.  
Dat geldt zeker voor vandaag. Na bijna 15 jaar in 
Venray, als opvolger van deken Jo Coenen 
zaliger, bent u diep geworteld in de Peel. U bent 
een vertrouwd gezicht en de mensen waarderen 
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u om wie u bent: een vriendelijk en aimabel 
persoon, een graag geziene gast bij de 
verschillende activiteiten van het Venrayse 
verenigingsleven. U heeft oog voor de mens en 
staat dicht bij hen. Een echte herder met 
uitstekende communicatieve vaardigheden die 
weet dat de toon de muziek maakt of om het 
Frans nog maar eens van stal te halen: c'est le ton 
qui fait la musique en dit met de nodige humor 
weet te omlijsten.  
 
Uw preken zijn beroemd, omdat u zeer goed 
weet te verwoorden waar het om gaat in het 
leven. U schreef inspirerende stukjes De Kletskes 
in “Peel en Maas”, waarvan ook twee bundels zijn 
verschenen. De teksten zijn geestig en 
uitnodigend en een inspiratie voor velen. Helaas 
zullen we die stukjes gaan missen. Maar wellicht 
is het een idee om een YouTube kanaal te starten 
en uw gedachten en preken daar voor het 
voetlicht te brengen. U hoeft daar nu niet direct 
een beslissing over te nemen, denk er maar eens 
rustig over na.  
 
Tevens heeft u de Sacramentsprocessie nieuw 
leven ingeblazen, zegent u jaarlijks de attracties 
van de Venrayse kermis, de oldtimers tijdens de 
Venray Oldtimer Toertocht en de schaatsbaan. 
Venray werd gepromoot door de televisie-
uitzendingen van de H. Missen vanuit de Grote 
Kerk. Ook kwam u meermaals in het (landelijke) 
nieuws vanwege uw grote verzameling 
engelenbeeldjes. 
 
In Venray laat u een parochiegemeenschap 
achter met een grote groep actieve vrijwilligers 
van jong tot oud. U hebt veel ook jonge mensen 
weten te inspireren en enthousiasmeren. Dit 
heeft geresulteerd in een grote groep 
misdienaars en acolieten, actieve 
jongerengroepen, gezinsmissen en 
gezinsactiviteiten. Bovendien bent u zeer geliefd 
bij de kinderen op de basisscholen waar u de 
catecheselessen verzorgt. Maar ook heeft u oog 
en heeft u zorg gedragen voor de ouderen, 
zieken en zwakkeren in onze samenleving. Het 
lot van vluchtelingen aangetrokken. 
Uw aandacht ging naast de pastorale zorg ook uit 
naar de culturele kant van de kerk. Op initiatief 
van onze deken zijn de nodige 
herstelwerkzaamheden verricht aan en binnen de 
gebouwen van de Grote Kerk en Paterskerk.  

Een echte verbinder die de mensen van jong tot 
oud weet aan te spreken, een zeer gelovig man 
ook. Uw wapenspreuk heeft u dan ook niet 
zomaar gekozen: In Gods Naam mensen 
liefhebben. Zoals vorige week in de lezingen en 
de preek naar voren kwam: God liefhebben met 
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw 
verstand en geheel uw kracht en de naasten zoals 
u zelf. Zoals u zelf zei het is als met de koplampen 
van een auto. Als ze allebei branden (liefde tot 
God en liefde tot de mensen) dan kun je veilig 
rijden, maar als maar één koplamp brandt ben je 
een gevaarlijk chauffeur.  
 
Als kerkbestuur en parochies willen we u niet met 
lege handen laten gaan. In overleg is besloten om 
u als geschenk de bisschopsstaf van de Venrayse 
bisschop Verriet, die hier in de vitrine van de 
Grote Kerk stond, in bruikleen te geven voor u als 
bisschop van Roermond. U hebt dan altijd een 
stukje Venray in de hand. De staf wordt 
momenteel opgeknapt, vandaar dat Maria 
Welschen u symbolisch een waardebon 
overhandigd. Ruim voor de wijding op 8 
december zal de staf overgedragen worden.  
 
Tot slot, deken Smeets, namens de Venrayse 
parochies en het kerkbestuur heel hartelijk 
bedankt voor alles wat u voor de Venrayse 
Kerkgemeenschap hebt gedaan. Dat is niet niks! 
 
Vaarwel deken Smeets, we zullen u enorm gaan 
missen! Welkom Mgr. Smeets, we zullen u 
steunen waar en op welke manier we maar 
kunnen. Het ga u goed en Gods rijkste Zegen 
toegewenst! 
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Bij gelegenheid van het afscheid van de deken op 
11 november ll. vond er na de plechtige Mis in de 
Grote Kerk in het gemeentehuis (bij de buren) 
een korte openbare buitengewone 
raadsvergadering plaats. Op 6 november van dit 
jaar had de gemeenteraad nl. besloten om de 
deken te benoemen tot ereburger van Venray. 
In zijn toespraak legde de burgemeester uit 
waaróm dat besluit genomen was 
 
Tranen, zo vertelde hij, kunnen om verschillende 
redenen vloeien: uit verdriet, uit ontroering en uit 
dankbaarheid. Bij veel Venraynaren die de 
burgemeester recent sprak over de 
bisschopsbenoeming was van alle drie emoties 
sprake.  
Verdriet om het komende gemis van een goed 
mens en een goede herder binnen onze 
gemeenschap.  
Ontroering over het feit dat “òzzen deke 
bisschop van Remund wert”.  
Dankbaarheid voor al het goede dat de deken 
hier in al die jaren gedaan heeft,  
voor de mens die hij was onder de mensen.  
Voor zijn humor en zijn stijl. 
Voor alle goede werken die hij verrichtte als 
priester en als medemens.  
Voor de hulp, de steun en de troost die hij 
mensen bood en voor  zijn gebed. 
 
 
 
 

Partir c’est mourir un peu. Dries van Acht maakte 
daarvan: “Partir c’est sourire un peu”, de glimlach 
van de weemoed om de mooie herinneringen.  
De burgemeester voegde daar namens de raad 
aan toe: “Partir c’est rester un peu”. Ofschoon de 
deken vertrekt, blijft hij onze bisschop en zal hij 
vanuit Roermond ons wel en wee blijven volgen. 
Van het kerkbestuur kreeg hij als tastbare 
herinnering de bisschopsstaf van Mgr. Verriet in 
bruikleen.  
Van de gemeente kreeg hij het ereburgerschap 
mee met de bijbehorende gouden versierselen. 
Zo blijft hij toch met de kerk en de burgers in 
Venray verbonden. 
Het is voor het eerst sinds zo’n 40 jaar dat deze 
onderscheiding werd uitgereikt. De oud-
gemeentesecretaris Vorst ging de deken voor.  
 
Tenslotte kreeg de “jonge ereburger” als 
inspreker de gelegenheid om achter het 
spreekgestoelte plaats te nemen.  
Hij vertelde dat van alles wat vanmiddag in de 
raadzaal en in de kerk over hem gezegd was “de 
helft en nog wat kon worden afgetrokken” om 
een reëler beeld te krijgen.  
Hij dankte het college en de raad voor alle 
goedheid die hem en de kerk de afgelopen jaren 
toegavallen was. Ofschoon via gescheiden 
wegen, werken kerk en staat voor dezelfde 
mensen. De deken heeft dat voor deze 
gemeenschap met  veel plezier en voldoening  
gedaan.   
 

Deken Smeets ereburger van Venray 
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Het Kapittel van de Orde van Sint Jan, verbonden 
aan de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan 
Venray na de afscheidsdienst op zondag 11 
november 2018 van Deken Smeets in zijn 
parochie Deken Smeets benoemd tot lid in de 
Orde van Sint Jan en daarmede is het na Loek 
Nelissen Senior (+), mevrouw Paula Defesche-
Derks en Wim Bloemen (+) de vierde persoon, die 
deze Orde mag dragen. 
In 2004 kwam Deken Smeets naar Venray toe en 
vanaf het eerste moment was er een klik tussen 
de schutterij en de Deken. Deken Smeets was 
geen onbekende binnen het schutters- en 
gildewezen, omdat zijn peetoom keizer was van 
een andere schutterij. 
Een jarenlange samenwerking begon en vele 
activiteiten werden samen op touw gezet, zoals: 
 

 Het inzegenen van de kermisattracties 
 Het opnieuw laten trekken van de 

Sacramentsprocessie. 
 Het opnieuw laten trekken van de 

Lichtprocessie naar de Lourdesgrot. 

 De jaarlijkse jubilarishuldiging aan het 
eigen Sint Jansaltaar in de Kerk. 

 Het inzegen van de Kerststal 
 Het inzegen van de ijsbaan. 
  
Dit zijn zo maar enkele gezamenlijke activiteiten 
van de schutterij en de Kerk, maar Deken Smeets 
was als Gildepriester ook de persoon, waar de 
leden naar toe konden gaan bij problemen, om te 
praten over de gezondheid en om kracht en 
genezing te vragen via hem. 
  
Het vertrek van Deken Smeets, kwam voor de 
leden van de schutterij niet als een verrassing. 
Meteen, nadat bekend werd dat Mgr. Wiertz 
stopte was de vrees dat de Deken ons wel eens 
kon verlaten en Bisschop worden, hetgeen dus 
ook geschiedde. 

  
Voor alle verdiensten van de Deken / 
Gildepriester heeft het Kapittel van de Orde van 
Sint Jan deze aanvraag goedgekeurd en spelde 
de koning, Jarno Lamers hem deze 
onderscheiding op tijdens de afscheidsreceptie in 
Anno’54. De gehele schutterij zal op zaterdag 8 
december 2018 afscheid nemen van hun 
Gildepriester, die als Bisschop echter aan Venray 
verbonden blijft door de opname en de eerdere 
toekenning van het ereburgerschap door de 
Gemeenteraad van Venray. 
  
Website: www.olsfederatie.com:  
 
Oud Limburgse Schuttersfederatie  

Onderscheiding 
Schutterij 

http://www.olsfederatie.com
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Wijding diaken Marthoma Alexander 

Zaterdag 27 oktober 2018 vond in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond de wijding tot Diaken 
plaats van Marthoma Alexander.  
In de Allerzielen editie van Samen Kerk werd Marthoma al voorgesteld. In dit artikel een 
sfeerimpressie van dat prachtige en indrukwekkende gebeuren. 
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Aan de grote opkomst van belangstellenden was 
goed te zien hoe belangrijk mensen een 
diakenwijding vinden. De kathedraal was 
helemaal gevuld met gelovigen.  De sfeer was 
feestelijk maar toch ook ingetogen. 
Marthoma zelf omschrijft het als volgt: Ik vond 
het heel fijn en ik was ook heel gewoon alsof een 
kind de viering heeft meegemaakt. Een van de 
priesters vertelde aan mij dat het gebed van 
zoveel mensen mij heeft geholpen om op zo’n 
manier deze viering mee te maken.  “Laat die 
kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet 
tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het 
Koninkrijk Gods.” (Marcus 10:13). Op die zelfde 
tijd van mijn diakenwijding heeft mijn hele 
familie in India in een huis samengekomen en zij 
hebben ook voor mij gebeden!  
 
Heel mooi was ook de grote aandacht vanuit de 
parochies en vooral de aanwezigheid van familie 
van Marthoma.  Op de foto staan bij de  emeritus 
bisschop  en de deken, Alexander Sesupillai 
(vader), Virgin Mary Alexander (moeder), Chinnu 
Alexander (broer), Shamini Binoy Lopez (zus) en 
Stefan Binoy Lopez (neefje). Om de wijding te 
mogen beleven onder het oog van onze Heer en 
in de aanwezigheid van familie en vrienden is 
fantastisch.  

De foto’s bij deze impressie zijn geselecteerd 
door Marthoma. Hij vertelde dat van de foto’s die 
van de wijding zijn gemaakt, de foto van het 
aantrekken van het gewaad voor hem de meest 
zeggende is. 
 
Na afloop was er gelegenheid om de diakens 
Marthoma Alexander, Cesar Cortes Oviedo en 
Marco Figliola te feliciteren. Van die gelegenheid 
werd door veel mensen gebruik gemaakt! 
 
Ton Hokke. 

 
Op de familiefoto staan bij de emeritus bisschop en de deken, 
Alexander Sesupillai (vader), Virgin Mary Alexander (moeder), 
Chinnu Alexanders (broer), Shamini Binoy Lopez (zus) en Stefan Binoy 
Lopez (neefje)  
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Interview met vormelingen Nona en Quinn 
Nona en Quinn krijgen vormselcatechese van 
Kapelaan Marthoma op basisschool De 
Klimboom. Onlangs kregen de vormelingen van 
de Sint Petrusbandenkerk (de vormelingen van 
de Klimboom, de Kruudwis, de Petrus’ Banden en 
Montessori) de opdracht om een thema te 
bedenken voor hun vormselviering. Het groepje 
van Nona en Quinn kwam op het idee om aan de 
slag te gaan met het thema ‘De heilige Geest in 
ons hart’. Dit thema vond Kapelaan Marthoma zo 
interessant, dat hij er graag meer over wilde 
weten. We hebben de jonge gelovigen een paar 
vragen gesteld. 
 
Nona, hoe ben je op dit thema gekomen? 
In mooie woorden vertelt Nona: ‘Als je het 
vormsel doet dan ontvang je de Heilige Geest, en 
die zit in je hart. Je kunt zelf beslissen of je er iets 
minder in gelooft of iets meer in gelooft.  
Mijn groepje werd het snel met mij eens dat dit 
het thema werd van ons groepje.’ 
 
Quinn, hoe vond jij het thema? 
‘Ik had er zelf nog niet aan gedacht, maar vond 
het wel meteen het beste thema dat werd 
genoemd!’ 
Thema’s van andere groepjes waren: Wij zingen 
met God, Samen geloven wij en de Bijbel in het 
kort. 
 
Hoe komen jullie bij het geloof terecht? 
De moeder van Nona, Mirella, vertelt trots: ‘De 
vader van Nona, Janny, heeft vroeger zelf lang bij 
een kerkkoor gezeten, van zijn zesde jaar tot 22e. 
Hij ging zijn broer achterna, die zong ook bij de 
Zangers van St. Frans. Toen Janny jaren geleden 
op reis naar Rome was met de zangers, (hij was 
toen ± 12 jaar) heeft hij zelfs solo gezongen voor 
de Paus. Hij zong voor 75.000 mensen in de Sint 
Pieterbasiliek!’ 
Janny is opgegroeid met het geloof en brengt dat 
nu over op zijn eigen gezin. Vroeger ging hij 
zeker om de week naar de kerk, nu is dat wel iets 

minder geworden. Het staat hun kinderen vrij om 
te beslissen wat ze doen met het geloof. 
Toen Nona de communie deed, vond ze het heel 
leuk en gezellig. Ze heeft besloten om ook het 
vormsel te gaan doen. ‘Het is leuk om met veel 
mensen thema’s te bedenken over het geloof, en 
om er met veel mensen over te praten.’ 
De opa en oma van Qiunn zijn actief in de kerk 
en toen Quinn klein was gingen ze al samen naar 
de kerk. ‘Ik vond dit leuk en interessant en ik 
wilde er graag meer over leren.’ Uiteindelijk 
heeft ze besloten om ook het vormsel te gaan 
doen. 
 
Wat willen jullie in de toekomst doen met het 
geloof? 
Nona vertelt dat ze vaker naar de kerk wil en ze 
wil misschien wel misdienaar worden, want ze 
kent iemand die dat ook is en dat lijkt haar wel 
interessant. Quinn wil ook vaker naar de kerk, en 
wil misschien haar oma achterna en koster 
worden in haar vrije tijd. Ze willen beiden 
sowieso blijven geloven! 

 
Marloes De Bree 

De Heilige Geest 
in ons hart 



| 27 

 

Mobiel blijven, een persoonsgebonden budget, 
aanpassingen aan de woning en andere voorzie-
ningen. De gemeente is de instantie die aanvra-
gen van deze voorzieningen in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning moet be-
oordelen. 
 
Het aanvragen van voorzieningen bij de gemeen-
te. Zoiets doe je niet vaak. En net wanneer je iets 
nodig hebt en eigenlijk ook andere dingen hebt 
om aan te denken, moet je nog door de hele aan-
vraagprocedure heen. Een aanvraagprocedure 
met ingewikkelde (elektronische) formulieren en 
onbekende termen. 

Dan kan het een uitkomst zijn om hulp te vragen 
aan mensen die wel bekend zijn met de aan-
vraagprocedures en werkwijzen. U hoeft dan 
geen beroep te doen op familieleden of kennis-
sen en kunt uw zelfstandigheid bewaren. U regelt 
het zelf.  Samen, bij u thuis of ergens anders, kun-
nen we de procedure in gang zetten. U wordt net 
zolang geholpen tot de aanvraag door de ge-
meente is afgewerkt. U kunt de mate van hulp 
krijgen die u zelf wilt. Soms is het al genoeg om 
samen de formulieren en de bijlagen in te vullen, 
contact te blijven onderhouden met de gemeen-
te en u aan te melden bij andere hulpverleners, 
maar als u dat wilt kunnen we ook samen naar 
gesprekken met artsen en ambtenaren gaan. Be-
langrijkste is dat u er niet alleen voor hoeft te 
staan.  
 
info bij:  
 
Ton Hokke 
Telefoon:  06-12597965 
e-mail:  brvros@kpnmail.nl 

Hulp bij aanvragen van voorzieningen 
WMO 
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Jubilarissen Petrus’ Bandenkoor 

Tijdens de Caeciliavieringen van Koor Het 
Zonnelied en het kerkkoor van de Grote Kerk 
eind november hebben enkele jubilarissen een 
onderscheiding ontvangen van de Sint-
Gregoriusvereniging. 
 
Bij het Zonnelied waren dat: 
- Mevr. Annie Schenk: ze is 12,5 jaar lid van het 
koor en van de Sint-Gregoriusvereniging. 
- Dhr. Ernest Cruijsberg is 25 jaar lid van het koor 
en 50 jaar lid van de vereniging. 
- Dhr. André van der Steen is 50 jaar lid van de 
vereniging (en 28 jaar van de vereniging. 
 
De onderscheiding en een bijbehorend boeket 
werd hen overhandigd door diaken Marthoma. 
 
Bij het koor van de Grote Kerk was dat : 
André Verheijen, die 25 jaar lid was van de Sint-
Gregoriusvereniging en van verschillende 
kerkkoren, waaronder het koor van de Grote 
Kerk. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Jubilarissen koren 

Jubilarissen Zonnelied 
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Een aantal jaren geleden werd ik lid van de 
parochiële werkgroep Ziekenbezoek. Het was in 
de tijd van deken Coenen. Mijn motivatie was om 
concreet bij te dragen aan het kerkzijn in de zin 
van dienstbaarheid aan de gemeenschap, iets 
voor een ander betekenen. 
 
Leden van de groep bezoeken namens de 
parochie zieken en eenzame mensen, die zo’n 
bezoek op prijs stellen resp. daarom gevraagd 
hebben. Van tij tot tijd, al naar gelang de 
behoefte van de betreffende personen, ging je 
op bezoek. Je bracht het gesprek op gang, 
informeerde naar de situatie. 
Je inbreng hoefde niet groot te zijn, belangrijk 
was dat je gesprekspartner haar/zijn verhaal kon 
doen, waar je met je inlevingsvermogen op 
probeerde te reageren. De gesprekken kenden 
een grote variatie aan inhoud: soms waren ze 
somber van aard als het ging over de ziekte, 
verdriet over een overleden partner of familielid, 
soms opgewekt en vrolijk als er uitvoerig werd 
verteld over de kleinkinderen of over leuke 
dingen in de familie of over gebeurtenissen in de 
parochie en de gemeente. Bij sommigen, die je 
wat beter had leren kennen en die dat graag 

wilden, ging je ter verhoging van de gezelligheid 
zelf een kop koffie zetten. 
 
Op gezette tijden komen de leden van de 
werkgroep bij elkaar om gedachten omtrent de 
bezoeken uit te wisselen en nieuwe taken te 
verdelen. Ik heb dit altijd als nuttig en zeer 
positief ervaren. 
 
Voor mij is het nu tijd om er een punt achter te 
zetten. Ik heb aan de bezoeken tijd en zorg 
besteed, maar er ook iets kostbaars voor 
teruggekregen. Met tevredenheid kijk ik op deze 
periode terug. 
De werkgroep wens ik verder veel succes met dit 
mooie werk. 
 
Maria Wekking.    

Maria Wekking neemt afscheid van de 
werkgroep ziekenbezoek 

PAUL ANSINGER VERLAAT DE REDACTIE 

 

Regelmatig krijgt de redactie het compliment dat lay-out van het parochieblad kan wedijveren met 

menig glossy tijdschrift. Dat is te danken aan Paul Ansinger, die vanaf 2011 alle kopij samenvoegde 

toe een fraai geheel. Dit kerstnummer voor de laatste keer. We zijn hem bijzonder dankbaar. 

 

En zijn op zoek naar een opvolger, die net als Paul, goed overweg kan met Publisher of  met een 

ander programma waarmee zulke mooie resultaten bereikt kunnen worden.  

 

Heb je belangstelling, neem dan contact op met 

Ger Claessens: grclaessens@home.nl of  0478-636187. 

mailto:grclaessens@home.nl
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Huwelijkszondag  
10 februari 2019 in Steyl 

 
 
Op 10 februari 2019 organiseert het “Initiatief Huwelijkszondag” in samenwerking met het Centrum 
voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond, opnieuw een dag speciaal voor alle RK 
gehuwden. 
Trouwen is mooi en heel bijzonder. Het is goed om het mooie van het kerkelijke huwelijk nader te 
belichten en de gehuwden in hun trouw te bemoedigen. Een sacrament om dankbaar voor te zijn. 
 
Voor wie ?  
Uitgenodigd zijn alle RK kerkelijk gehuwden, jong en oud, met en zonder kinderen. Welkom zijn ook 
gehuwden die een huwelijksjubileum vieren, gehuwden die God willen danken voor bescherming 
van hun huwelijk en zij die God kracht willen vragen voor hun verbondenheid in het huwelijk.  
 
Programma ? 
De zondag begint om 9.45 uur met een Heilige Mis. Er zullen lezingen verzorgd worden door  
Z.E. W.J. kardinaal Eijk en pastoor M.A.J. Otto. Er is tijd voor ontmoeting, een apart programma voor 
kinderen en tieners naar leeftijd en een viering met hernieuwing van de trouwbeloften. Voor een 
sfeervolle maaltijd, hapjes en drankjes wordt gezorgd. De dag eindigt rond 17.00 uur.   
 
Waar ?  
Klooster Missiezusters van de Heilige Geest, Kloosterstraat 8B, 5935 CB Steyl 
 
Kosten, opgave en nadere informatie : 

Kosten: Echtparen met kinderen € 35,-- , Echtparen zonder kinderen € 30,-- 
Opgave: www.huwelijkengezin.nl of via m.rademaker@bisdom-roermond.nl 
 
Nadere informatie bij Pastoor M.A.J. Otto 046-4515595 of bij Dhr. en Mw. Starmans  077-3734370 
of via huwelijkszondag@tele2.nl 
 
 
Opgave vóór 25 januari 2019  
 
 
 

 

Ja, ik wil   -   nog altijd !  

Zalig Kerstmis 
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 Grote Kerk Paterskerk 

Dinsdag 
18 december 2018 

 18.30 uur: Avondmis 
 
19.00 uur:  Viering van barmhartigheid. 
 

Zaterdag 
22 december 2018 

19.15 uur: Avondmis vierde zondag van 
de advent 
 

18.00 uur: Avondmis vierde zondag van 
de advent 

Zondag 
23 december 2018 
 

9.30 uur: Hoogmis vierde zondag van 
de advent 

11.00 uur: Hoogmis vierde zondag van 
de advent 

Maandag Kerstavond 
24 december 2018 
 

9.30 uur: GEEN MIS 
 
17.00 uur:  Kindje Wiegen (viering voor 
kleuters en peuters met kerstverhaal en 
kerstliederen) 
 
19.00 uur: Gezinsviering. 
 
23.00 uur: Nachtmis  
(St Petrus’ Bandenkoor) 
 

16.00 uur: Kindje Wiegen (viering voor 
kleuters en peuters met kerstverhaal en 
kerstliederen) 
 
18.00 uur: Plechtige gezinsviering: 
(Zangers van Sint Frans) 
 
20.00 uur: Nachtsmis  
(Chrisko) 

Dinsdag Eerste Kerstdag 
25 december 2018 
 

9.30 uur: Hoogmis  
(St Petrus’ Bandenkoor) 
 
11.00 uur: Heilige mis  
(Venrays Mannenkoor) 
 

11.00 uur.  Heilige Mis 
(Zonnelied) 
 

Woensdag Tweede 
Kerstdag 
26 december 2018 

9.30 uur: GEEN MIS 
 
11.00 uur : Hoogmis 
(MMSK Petrus’ Banden) 
 

11.00 uur Heilige Mis 
(Crescendo) 

Donderdag 
27 december 2018 

9.00 uur: Heilige Mis 
Aansluitend gebed en zegening bij het 
monument voor naamloze en 
doodgeboren kinderen 
 

18.00 uur: Heilige mis 

Vrijdag 
28 december 2018 
 

9.00 uur: Heilige Mis  

Zaterdag 
29 december 2018 
 

19.15 uur: Heilige Mis 18.00 uur: Heilige Mis 

Zondag 
30 december 2018 
 

9.30 uur: Hoogmis 11.00 uur: Heilige 

Maandag Oudejaarsavond 
31 december 2018 

19.15 uur: Heilige Mis 
Oudejaarsdankdienst 
 

18.00 uur: Heilige Mis 

Dinsdag Nieuwjaarsdag 
1 januari 2019 

11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis 
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in  
Anno’ 54 
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32 | 

 

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’  
Banden: dhr. M. Heijnen. 
 
H.H. Missen 
Weekdagen:  9.00 uur 
Zaterdag:  19.15 uur 
Zondag:  9.30 uur 
 

GROTE KERK 
 

Overledenen 
Jet van Waaijenburg-Maes, 84 jaar -- Betsie van Kessel-van Bergen, 88 jaar -- Huub 
van Rhee, 61 jaar -- Gerrit Ponjée, 77 jaar -- Thei Deenen, 87 jaar -- Piet Hendrix, 94 
jaar 
 

Huwelijken en Jubilea 
Thijs Smulders en Andrea Nijssen 
 

Dopelingen 
Lea Nguyen, Siem van Schaijk 
 
 

PATERSKERK 

 

Overledenen 
Geen 
 

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.  

mailto:petrbnd@zonnet.nl

