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De juiste balans zien te vinden
Tussen spreken en zwijgen. Tussen een geheim helemaal voor jezelf bewaren
of aan enkelen vertellen met het risico dat het vroeg of laat toch uitkomt. Als
christenen moeten we de balans zien te vinden tussen het woord en de daad.
Hoe krijg je meer balans in je leven? Dit wordt steeds meer een van de grote
uitdagingen in ons leven. Constant wordt je uit je balans gehaald. Iedere dag
komen er duizenden prikkels op je af die je allemaal moet zien te verwerken.
Vooral komen die tot jou via de tv, radio, computer, tablet en jouw smartphone.
Maak de keuze om van tijd tot tijd offline te gaan. Meer balans in je leven krijg
je door bewust bezig te zijn met bepaalde zaken die je van tevoren uitkiest
waaraan je aandacht wilt schenken. Stel prioriteiten. De H. Benedictus vond balans
in zijn leven in “Ora et labora” (Bid en werk) Actie en bezinning. Het is voor veel
mensen moeilijk om hierin het juiste evenwicht te vinden. Het leven wordt weleens
vergeleken met een zoektocht. Een zoektocht naar de zin van jouw bestaan. In
verschillende kathedralen zijn labyrinten te zien met kronkelwegen die uiteindelijk
uitkomen in het centrum, de plaats van je bestemming. Het is anders dan bij een
doolhof met veel doodlopende wegen, waarin je je weg verliest. In een labyrint vind
je je weg.
De jaarlijkse actie Kerkbalans doet een beroep op gelovigen om in financieel
opzicht een weg te vinden waarin inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk met elkaar
in balans zijn. Er is veel geld nodig om kerkgebouwen te onderhouden en kerkelijke
ambtsdragers te belonen. Een van de kerkelijke bedienaren heeft op maandag 21
januari 2019 Abraham gezien. Pastoor Theo Miedema. De herkomst van Abraham
zien is terug te vinden in het evangelie volgens Johannes. De Joden zeggen tegen
Jezus: “ U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?”. Pastoor Theo
Miedema heeft Abraham gezien en binnengelaten in zijn pastorie op de dag dat hij
vijftig werd. De persoon in kwestie was gekleed in toog, droeg op zijn hoofd een
bonnet en had een Abrahammasker op. Eenmaal
binnen gelaten werden er allemaal vragen aan
hem gesteld die hij beantwoordde door met zijn
hoofd neen te schudden of ja te knikken. Op
het moment dat hem gevraagd werd of hij mee
wilde eten vond hij het tijd om te gaan. Toen hij
buiten was stelde pastoor Miedema aan hem de
vraag of hij anoniem wilde blijven? Het antwoord
was duidelijk. “Ja”. Als het voor die tijd nog niet
is uitgekomen zal hij over een jaar terugkomen
bij pastoor Miedema. Dit gaat terug op Genesis
18,10a. “Over een jaar kom ik bij u terug”.
Abraham en Sara hadden namelijk gastvrijheid
verleend aan drie vreemde mannen. Een van hen
zei bij zijn vertrek: “Over een jaar kom ik weer
bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw, een zoon
hebben”. Wie goed doet, wie goed ontmoet,
zeggen we weleens. Het leven bestaat uit geven
en nemen. Ook hierin moeten wij een balans
zien te vinden. Geef voor je kerk.

Pastoor Huub van Horne
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Onze nieuwe pastoor-deken:

Ed Smeets
Op dinsdag 15 januari jl. maakte de
toekomstige deken van Venray, vicaris Ed
Smeets, kennis met het kerkbesturen van
beide parochies in Venray-Centrum en
de Smakt.
De agenda voor deze bijeenkomst telde
14 punten. De kennismaking verliep zo
geanimeerd dat het 22:00 uur was voordat
iemand nog aan die punten dacht. Een
week later kwamen ze aan de orde in een
daarvoor ingelaste extra vergadering.
Toen tijdens het gesprek de schoolcatechese
ter voorbereiding op Communie en
Vormsel aan de orde kwam reageerde de
nieuwe deken met de opmerking dat de
geloofsverkondiging en -beleving, ook naar
de aankomende generatie, de voornaamste
taak van de parochies is, zeker zo belangrijk
als het onderhoud van de gebouwen.
Pastoor Smeets is geboren op 14 juli 1972
in Beek en werd na zijn priesterwijding
kapelaan in Helden. In 2004 werd hij
benoemd tot pastoor van Ubach over
Worms. Dat zijnde vier Landgraafse
parochies Waubach, Lauradorp, Rimburg en
Abdissenbosch.
Onlangs heeft bisschop Smeets hem, via
vicaris-generaal Mgr. Maessen, gevraagd om
pastoor-deken van Venray te worden. Vicaris
Smeets vindt het een bemoedigend idee dat
de bisschop die Venray en ook de vicaris
goed kent een goede match aanwezig acht
tussen het dekenaat en haar toekomstige
deken.
Al tijdens zijn studie op Rolduc stond min of
meer vast dat hij zich zou gaan specialiseren
in kerkmuziek. In 2015 benoemde Mgr. Wiertz
hem tot vicaris voor liturgie en kerkmuziek,
een benoeming die de nieuwe bisschop voor
een periode van 6 jaar verlengde.
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Verder is hij docent op Rolduc en werkzaam
in het pastoraal team van het Huis voor de
Pelgrim.
Pastoor Smeets vindt het lastig om het
exacte aantal uren te bepalen dat deze
activiteiten zullen vergen.
Voor het Huis voor de Pelgrim is dat een
bedevaart en een aantal vergaderingen per
jaar.
Het vicariaat vergt ongeveer 1,5 dag per
week en het docentschap op Rolduc 1 dag
per week. Dat lijkt alles bij elkaar veel. Maar
het kerkbestuur van Ubach zou desgevraagd
antwoorden dat ze gewoon een fulltime
pastoor in dienst hebben.
Wel is er nog een aantal verplichting
voortvloeiend uit eerdere afspraken: mogelijk
zeven TV-missen in Ubach en aanwezigheid
als Vormheer in Maastricht.
Afgesproken is dat de vicaris met Pasen
afscheid neemt van zijn huidige parochie en
op 28 april, Beloken Pasen, om 14:00 uur
als deken van Venray wordt geïnstalleerd.
Voor een aantal kerkbestuursleden was dit
een hernieuwde kennismaking. Op 20 en
21 november 2015 was het kerkbestuur
van beide parochies te gast in het Arnold
Janssen Klooster in Wahlwiller. Tijdens deze
bezinningsdagen was vicaris Smeets een van
de gastsprekers. Zijn bijdrage kunt u elders
in dit blad lezen.
Ger Claessens

Programma Samen Kerk-avonden voorjaar 2019
Hier treft u het programma aan van de Samen Kerkavonden voor de komende periode. Doel
van deze avonden is om elkaar te ontmoeten en in geloof met elkaar te groeien. Dit doen
we door gevarieerde thema’s aan te bieden. U bent van harte welkom om deze avonden bij
te wonen. De avonden beginnen om 19:30u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in
Venray. Vanaf 19:15 is er gelegenheid om binnen te lopen en alvast onder het genot van een
kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Het thema duurt meestal tot uiterlijk 21:30. Daarna
kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Per
avond wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen
kunt u contact opnemen met catechist Arthur Gerritzen (06-46656753).

Dinsdag 19 maart - De VIGAN-methode: mediteren op het
zondagsevangelie
Als oblaat heeft Arthur Gerritzen op de Willibrordsabdij kennis gemaakt
met de methode van Vigan. Nieuwsgierig om het evangelie leren te
bestuderen aan de hand van deze methode en zo te ontdekken hoe
Gods woord leeft en ook jou persoonlijk iets te zeggen heeft? Wees
welkom en doe mee!
Dinsdag 23 april - Filmavond Risen - over de verrijzenis van Christus
De film Risen (Engels voor verrezen) beschrijft het roerige verhaal van
een Romeinse officier die de opdracht krijgt om het mysterie rond de
verrijzenis van Christus op te helderen en op zoek te gaan naar de
waarheid. Wellicht niet echt gebeurd, maar een inspirerend verhaal.

Dinsdag 21 mei - De theologie van het lichaam - een introductie
Kapelaan Simons spreekt regelmatig tot onder andere gehuwden en
verloofden over de theologie van het lichaam, de leer van paus Johannes
Paulus II over de seksuele moraal in het huwelijk. Deze introductie is
leerzaam voor gehuwden, verloofden en ieder die seksualiteit in de
christelijke zin serieus neemt.
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Gesprek met pastoor Ed Smeets
Tijdens de bezinningsdagen van het kerkbestuur op 20 en 21
november in Wahlwiller.
Ed Smeets werd in 2004 benoemd tot pastoor van de vier
parochies van Ubach over Worms in Landgraaf.
Na zijn priesterwijding studeerde hij naast zijn parochiewerk
kerkmuziek onder supervisie van mgr. dr. A. Kurris te Maastricht
met een bijzondere aandacht voor gregoriaans, waarvoor hij
aan diverse cursussen van de AISCGre deelnam (Associazione
Internazionale Studi di Canto Gregoriano), die hij in 2008 succesvol
afsloot met een examen. Naast zijn pastoorschap is hij o.a. docent
muzikale vorming aan de priester- en diakenopleiding van Rolduc
en als bestuurslid verbonden aan en actief in de Nederlandse Sint
Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond.
Onlangs is hij benoemd tot vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek in
het Bisdom Roermond.

Naar één bestuur voor meer parochies en verder de toekomst in
Uitgangspunt in dit groeiproces was het naast elkaar bestaan van 4 parochies: 2 oude
parochies, gesticht ver voor 1900: Waubach en Rimburg, en 2 nieuwere parochies, gesticht na
1900: Lauradorp en Abdissenbosch.
Iedere parochie heeft een eigen kerk en wordt aangestuurd door een eigen kerkbestuur.
Zoals overal in ons land, loopt ook in deze parochies het aantal kerkgangers terug en
verandert de volkskerk in een keuzekerk: veel minder mensen kiezen ervoor, de minderheid die
blijft kiest bewuster. Ook zijn er passanten: mensen die alleen bij bepaalde gelegenheden voor
een kerk kiezen, bijv. bij Eerste Communie, huwelijk en uitvaart.
Het wordt geleidelijk aan moeilijk en omslachtig om met steeds minder parochianen en dus
ook met steeds minder inkomsten op 4 verschillende plaatsen in 4 afzonderlijke gebouwen te
bepalen hoe de kerk op deze veranderingen in kan spelen.
In 2004 is daarom het besluit genomen dat deze 4 afzonderlijke kerkbesturen per 1 januari
2007 worden vervangen door één nieuw, federatief bestuur.
Leidend principe wordt de defragmentatie, het tegengaan van versnippering.
Op één centrale plaats wordt beleid ontwikkeld en worden activiteiten en diensten gepland en
voorbereid voor alle vier parochies. Niet meer op vier plaatsen eenzelfde wiel uitvinden maar
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een zelfde wiel voor vier plaatsen. Deskundigheid en capaciteiten worden gebundeld.
Uitgangspunt zijn de drie voornaamste taken van de kerk: liturgie, verkondiging en diaconie.
Rondom deze drie kerntaken worden projectgroepen geformeerd, die alle aspecten van deze
taken voor alle parochies gezamenlijk gaan uitwerken.
Binnen het cluster behoudt de liturgie en dan met name de zondagse eucharistieviering de
centrale plaats. Zij is bron en hoogtepunt van heel het gelovig leven.
Alle parochianen die deelnemen aan de verzorging van de liturgie zullen daarin het beste van
zichzelf investeren. Er worden hoge eisen gesteld aan lectoren, misdienaars en koren
De plaats van de liturgie, het kerkgebouw, dient keurig onderhouden te worden.
Tot de verkondiging wordt ook gerekend de catechese op de scholen en voor de ouders.
Waar nodig en mogelijk dient deze verkondiging aan professionele krachten te worden
toevertrouwd. In deze lijn ligt de keuze om na het vertrek van een vorige kapelaan het budget
voor deze functie te reserveren voor de benoeming van enkele catechisten, die les gaan
geven aan de groepen 4 t/m 8 of aan de groepen 1 t/m 8 en wel ieder jaar wekelijks drie
kwartier per week.
De pastoor noemt deze keuze “de beste beslissing ooit”.

“De beste
beslissing ooit”

Basisschoolkinderen kunnen op deze manier structureel
worden opgevoed tot gevoeligheid voor religie,
Scholen staan hier positief tegenover.
De catechese, zoals die door de R.K. Stichting La Liesse
wordt verzorgd, spreekt de kinderen aan op het beste in
hen zelf. (zie http://www.liesse.nl). Kinderen die deze catechese vierjaar lang hebben gevolgd
zijn andere kinderen geworden. Ieder jaar worden in groep 4 een aantal kinderen alsnog
gedoopt om hun Eerste Communie te kunnen doen.
Het aantal communicanten en vormelingen blijft procentueel gelijk. Het feitelijk aantal daalt als
gevolg van krimp.
De ouders krijgen de gelegenheid uitvoerig kennis te nemen van de catechese die hun
kinderen op school volgen.
Voor vrijwilligers zijn er laagdrempelige cursussen en verdiepingsbijeenkomsten.
De inzet van diaconiegroepen wordt geïntensiveerd: uitgebreid van ziekenbezoek tot contact
met rouwenden, nabestaanden en nieuwkomers.
Mogelijkheden om lekengelovigen in te zetten voor de pastorale zorg worden optimaal benut.
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Parochie en kerkgebouw worden zelfstandig geëxploiteerd.
In iedere parochie dient de kerkbetrokkenheid op een acceptabel niveau te blijven. Die
betrokkenheid dient zichtbaar te zijn in kerkbezoek en in kerkbijdrage.
Als binnen een parochie kerkbezoek en kerkbijdrage blijvend teruglopen, kan ervoor gekozen
worden de eredienst naar een andere parochie te verplaatsen of op termijn de parochiekerk
aan de eredienst te onttrekken.
De kerken van Waubach en Rimburg gelden als hoofdkerken.
Kerken kunnen “slapend” worden gehouden: ze worden alleen bij bepaalde gelegenheden
gebruikt (Communie en Vormsel). Voor het overige blijven ze dicht, in afwachting van sluiting
en herbestemming.
Als kerken worden gesloten gaan de gelovigen naar andere kerken binnen het cluster.
Van passanten wordt verwacht dat zij de “kerk in het midden laten” en “het geloof in ere
houden”. De kerk zal zich er op haar beurt voor inzetten om binnen de bestaande kaders het
evangelie en de liturgie te vertalen naar het leven van de passanten.
Als het hierbij gaat om toediening van sacramenten dienen de passanten deel te nemen aan
de voorbereidingsbijeenkomsten of de betreffende catechese te volgen.
De aanwezigheid van de kerk is het maatschappelijk bestel is belangrijker dan ooit, in de
eerste plaats als een christelijke dienstverlening in de huidige samenleving.
Daarom presenteert het kerkbestuur zich bij alle maatschappelijke evenementen duidelijk
herkenbaar en positief.
Meer dan de helft van de kerkbestuursvergaderingen gaat over kerk-zijn.
Alle bestuursleden krijgen de opdracht om voorafgaand aan een bepaalde vergadering een
aantal hoofdstukken te bestuderen uit “Geloven in gemeenschap. Parochieopbouw voorbij de
sprakeloosheid”, René Hornikx, Abdij van Berne, 2003. Tijdens de vergaderingen worden deze
passages besproken om na te gaan of en hoe een en ander in de praktijk vertaald kan
worden.
Zaken betreffende onderhoud en financiën worden hoofdzakelijk door de deskundigen buiten
de vergaderingen geregeld en op hoofdlijnen gerapporteerd.
Ger Claessens
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Bisschop ontvangt
grootkruis Ridders Heilig Graf
Bisschop Harrie Smeets heeft zaterdag
9 februari het grootkruis van de
ridderorde van het H. Graf van
Jeruzalem ontvangen. Dit gebeurde
tijdens een speciale eucharistieviering
met de ridderorde in de SintChristoffelkathedraal in Roermond.
Mgr. Smeets is al diverse jaren lid van
de ridderorde van het H. Graf. De viering
zaterdag vond plaats bij gelegenheid van
zijn benoeming en wijding tot bisschop.
Vanwege plaatsgebrek kon toen maar
een klein aantal ridders aanwezig zijn. Die
mis afgelopen zaterdag was voor de hele
Nederlandse landscommanderij bedoeld.
De landscommandeur verraste Mgr. Smeets
met de mededeling dat grootmeester (=
internationaal leider) kardinaal Edwin O’Brien
hem het grootkruis heeft toegekend.
Na afloop van de mis in de kathedraal

was er een ontvangst in de TheaterHotel
Oranjerie, waar alle Nederlandse ridders en
edelvrouwen Mgr. Smeets konden feliciteren
met zijn benoeming tot bisschop.
De Orde van Heilig Graf van Jeruzalem
is een ridderorde in de katholieke kerk,
die dateert uit de tijd van de kruistochten
in de 12e eeuw. Wereldwijd telt de orde
momenteel zo’n 25.000 leden. Dit zijn
mannen en vrouwen die actief zijn binnen de
katholieke kerk. De orde houdt zich onder
andere bezig met het ondersteunen van
sociale projecten in het Heilig Land. Naast
Mgr. Smeets zijn ook de oud-bisschoppen
Ad van Luyn van Rotterdam en Antoon
Hurkmans van Den Bosch lid van de
ridderorde.
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In memoriam
Prof. Mr. J.A. Nota
Op 5 februari jl. is op 93-jarige leeftijd Prof. Mr. J. A. Nota overleden.
De heer Nota was van 1990 tot 1998 lid van het kerkbestuur van de Vredeskerk.
Vanaf 2001 ging dit kerkbestuur samen met het kerkbestuur van de parochies Paterskerk en
Brukske.
De heer Nota was een erudiet en aimabel mens. In vergaderingen voerde hij zelden het
hoogste woord. Veelvuldig had hij wel het laatste woord omdat hij situaties woog in grote
lijnen en in een breder perspectief, hetgeen hem vaak in staat stelde in besluitvorming
meerdere acceptabele opties te belichten.
Met name in de periode rond 2000 toen de Vredeskerk aan de eredienst werd onttrokken
bleek zijn inbreng bijzonder relativerend en verhelderend.
Het kerkbestuur is hem bijzonder erkentelijk voor zijn wijsheid en zijn inbreng,
Moge hij rusten in vrede.

Wim Roovers
Op 1 februari van dit jaar overleed Wim Roovers, vrijwilliger in onze parochies, op 75-jarige
leeftijd. Hij overleed na een lang en afmattend ziekbed, dat hij met veel moed en een rotsvast
geloof in het door zijn Herder toegezegde einde heeft gedragen.
Een groot deel van de teksten en de muziek van zijn Requiemmis had hij zelf gekozen, samen
met Celinka en Laurette, zijn dochters, en met pastoor van Horne, die de Mis celebreerde. De
pastoor had Wim op 25 januari voor de derde keer het
sacrament van de zieken toegediend. Bij die gelegenheid
had Wim de pastoor toevertrouwd dat hij al bijna in het
paradijs was aangekomen terwijl wij, die hier achterblijven,
nog een lange weg daarheen voor de boeg hebben. Het
tekent zijn onvoorwaardelijk geloof in het leven na de
dood in navolging van zijn verrezen Heer. Dat geloof is
niet altijd zo onvoorwaardelijk geweest. Tot zo’n 20 jaar
geleden speelde het geen grote rol in zijn leven.
Dat veranderde na de dood van zijn vrouw Trudy in 1999.
Nadat bij haar maagkanker was geconstateerd bleek die
ziekte al zo ver gevorderd te zijn, dat zij binnen twee
maanden overleed. Wim en zijn dochters hebben ook heel
góede herinneringen aan haar laatste maanden omdat
ze zo veel voor haar konden doen. Omdat ze dat samen
konden doen en omdat dat voor Trudy en voor hen heel
veel betekende.
Haar overlijden veranderde zijn leven. Hij ging terug op zoek naar zijn geloof.
Tijdens die zoektocht bracht hij zes keer meerdere dagen door in de Benedictijner abdij van
Vaals, de Sint Benedictusberg. Hij volgde daar tijdens één van die bezoeken vijf dagen lang
alle negen diensten per dag, vanaf de metten tot de vespers en de completen.
Tijdens een dageraadsmis daar had hij een intense ervaring van herkenning: ontroering, omdat
hij zich samen met de priester en de misdienaar tijdens deze Mis op exact de goede plaats
bevond, thuis bij zijn geloof in God, die daar duidelijk aanwezig was.
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Een benedictijnerabdij is natuurlijk wel een
prima plek voor mensen die op zoek zijn naar
God. Benedictijnen doen de hele dag niets
anders dan Hem zoeken, in gebed en in werk.
De regels van Benedictus spreken Wim aan: de
discipline en de volledige aandacht voor al je
bezigheden.
“Alles wat je doet verdient je aandacht, is het
waard om goed gedaan te worden”.
Weer terug in Venray, nam hij deel aan allerlei
activiteiten in de parochies van beide kerken
daar. Hij werd lector in de door de weekse
vroegmissen in de Grote kerk, hij was acoliet
bij uitvaarten en naam deel aan de werkgroep
Avondwake.
Samen met anderen organiseerde hij in de
Paterskerk een geloofscursus en later de
Samen-Kerk-avonden, waarop belangstellenden
samen met een gastspreker stil stonden bij
thema’s rond het geloof. Deze opsomming zal
zeker niet compleet zijn maar maakt duidelijk
dat Wim naar goed benedictijnse traditie zijn
geloof beleefde in bidden én in werken.
Dat werken werd de laatste jaren geleidelijk
minder omdat zijn ziekte hem steeds verder
beperkte. Wel bleef hij nog lang iedere zondag
de Hoogmis in de Grote Kerk bijwonen op zijn
vaste plaats: in zijn scootmobiel links naast de
voorste rij, voorzien zijn medische apparatuur.
Hij had een groot en mild geloof in de “Heer
die zijn Herder was en daarom ontbrak
het hem aan niets”, zoals psalm 23 op zijn
gedachtenisprentje vermeldde.
Aan het eind van de Mis vertelde zijn
kleindochter Robin ons dat opa haar het
gebedje hiernaast had geleerd.

“’s Avonds als ik slapen ga
Volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteneind
Twee aan mijn linkerzij
Twee aan mijn rechterzij
Twee die mij dekken
Twee die mij strekken
Twee die mij wijzen
Naar ‘s hemels paradijzen”.

Ger Claessens

11

De Bloemenkorf
Schoolstraat 2
5801 PB Venray
0478-510214
WWW.DEBLOEMENKORF.NL
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Voor elk moment
een passend geschenk

Hoi kinderen,
We gaan het hebben over sacramenten. Wat zijn dat dan???
Is het een soort spelletje op de tablet?
Of lekkere, nieuwe snoepjes van de Jamin?
Nee, sacramenten zijn nog véél bijzonderder.
Sacramenten zijn cadeautjes die God ons wil geven.
Zo maar, gratis en voor niks geeft God deze cadeautjes
aan ons als wij Hem daar om vragen.
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In dit Kinderboekje staan 3 van de 7 sacramenten uitgelegd.
Het allereerste sacrament wat je in je leven mag ontvangen
is het Heilig Doopsel.

Meestal ben je nog een baby als jouw papa en mama jou
meenemen naar de Kerk om je te laten dopen.
Maar als je als klein kindje niet gedoopt bent en je wilt later
in je leven toch heel graag bij Jezus horen, dan kun je zelfs
nog gedoopt worden als je al een hele oude meneer of
mevrouw bent!! Bijzonder hè?!
Door het sacrament van het H. Doopsel wordt je christen.
Je wordt dan kind van God, je wordt bevrijd van de
erfzonde (kennen jullie het verhaal van Adam en Eva nog?)
en lid van de Kerk. Om de andere sacramenten te kunnen
ontvangen moet je allereerst het H. Doopsel ontvangen.
14

Het tweede sacrament is de Heilige Communie.

Op de dag van je eerste Heilige Communie vier je vaak een
groot feest. Opa’s, oma’s, familie en vrienden komen langs,
omdat jij voor de allereerste keer Jezus hebt mogen
ontvangen in de H. Hostie!!
Misschien krijg jij op school of thuis wel eens de schuld van
iets, terwijl een ander het eigenlijk verkeerd heeft gedaan.
Dan neem je eigenlijk een beetje de schuld op je.
Jezus heeft dat ook gedaan. Hij heeft niet zomaar even de
schuld op zich genomen. Nee……… hij heeft letterlijk
Zijn leven gegeven aan het kruis.
Hij is voor ons en onze zonden gestorven.
Heel bijzonder dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij zelfs
Zijn leven wilde geven om ons leven mooier/beter te maken!
En dat we Hem steeds mogen ontvangen in de H. Communie!
Want we geloven dat als we de H. Communie ontvangen, dat
we dan Jezus zelf ontvangen! Zijn lichaam, voor ons gegeven.
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Het derde sacrament is het Heilig Vormsel.

Bij het H. Doopsel wordt je een
kind van God.
Telkens als je de H. Communie
ontvangt komt Jezus op een hele
speciale manier bij jou.
En bij het H. Vormsel ontvang je
de H. Geest.
Vader, Zoon en H. Geest
ontvang je dus in deze 3
sacramenten.
Het H. Vormsel is een sacrament
waardoor je de kracht van de
Heilige Geest ontvangt om je
geloof in God standvastig te
kunnen belijden. En je te helpen
om steeds weer het goede te
kiezen. Ook als het wel eens
moeilijk is in je leven of als
mensen het een beetje raar
vinden dat je gelooft in God.

De volgende keer komen andere sacramenten aan de beurt.
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Neogotisch kazuifel gerestaureerd
Naast de kostbare beelden heeft de St. Petrus’
Bandenkerk ook een groot aantal gewaden,
welke bij de diverse erediensten gebruikt
worden. Zo zijn er kazuifels, koorkappen en
superplies. Sommige van deze objecten zijn
oud en kostbaar; andere zijn van recentere
datum en ook vaak minder waardevol.
Door het gebruik tijdens de diensten slijt deze
kleding natuurlijk ook. De slijtage is het grootst
op de vouwen die ontstaan tijdens het gebruik.
Als het kazuifel gemaakt is van een eenvoudige
stof, dan is
de schade
minder groot.
Een aantal
zijn gemaakt
van kostbare
stof: goud of
zilverbrokaat.
Deze stoffenzijn
gevoelig
voor scherpe
vouwen en
plooien.
Op enig
moment is de slijtage zo ernstig dat besloten
moet worden tot een grondige en deskundige
restauratie. Via de Stichting Restauratie
Atelier Limburg (SRAL) in Maastricht roepen we
voor dit soort operaties de hulp in van een
specialiste. We hebben daar, na en in overleg
met Deken Smeets, een neogotisch kazuifel,
dat gemaakt werd in 1920, voor restauratie
aangeboden. Dit kazuifel behoort tot de
kerncollectie van de kerk en wordt vooral bij
‘hoge’ feestdagen gedragen.

Foto’s: voorzijde en achterzijde van kazuifel na
voltooiing van behandelingen.

In het restauratierapport lezen we:
Citaat:
“Degradatie van het goudweefsel aan de
voorkant op ongeveer borsthoogte; de
kettingdraad (zijde) is deels weggesleten
waardoor het plaatselijk weefsel is gaan
schiften. Het vrij dunne voeringweefsel geeft
niet de noodzakelijke steun waardoor het
goudweefsel is gaan rimpelen.”
Na maanden van arbeid is nu de schade aan
de kostbare stof, voor zo ver dit mogelijk
is, hersteld. Tevens zijn er conserverende
maatregelen
genomen.
Een van de
oorzaken van
de slijtage was
de gekrompen
voering aan de
binnenkant. Deze
werd vervangen
door karmijnrode
tafzijde.
Hierdoor blijft
het kazuifel nu
ook tijdens het
dragen niet meer kleven. Op het eerste
gezicht leken er slechts enkele slijtplekken
te zijn maar schijn bedriegt; bij nadere
bestudering blijkt de schade toch groter. De
ondersteuning is daarom niet lokaal maar
over een groter oppervlak geplaatst. Bij een
museale conservering zou ultradun, en dus
vrijwel onzichtbaar, zijdedraad zijn gebruikt
maar omdat het kazuifel (incidenteel) nog
gedragen wordt, is voor het aanbrengen
van de ondersteuning het sterkere zijden
garen gebruikt. Nadat ondersteuningen waren
aangebracht kon de nieuwe voering ingezet
worden. De zijden voering komt de edele
uitstraling en het draagcomfort ten goede.

Voor de restauratie en conservering van dit kazuifel ontving de Stichting Beeldenschat een
basissubsidie van het Historisch Platform Venray, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
Maar hiermee worden echter niet alle kosten gedekt. Wilt u bijdragen aan de restauratiekosten?
Maak dan uw donatie over naar rekeningnummer: NL40 ABNA 0421 1661 77 ten name van de
Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Bandenkerk.
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Bij voorbaat onze hartelijke dank!

‘Het begint bij het doopsel’
Het doopsel is de belangrijke stap naar het christelijk leven. Het leven dat ons
verbindt als de Vader, de Zoon en de heilige Geest elkaar verbinden en één zijn.
Dat schept een samenleving waar wij elkaar kennen, feest vieren en op straat elkaar
mogen groeten.
Sharona (27 jaar) en Rob (32 jaar) laten binnenkort hun kindje Gabriëlle (3 maanden)
dopen. Rob is zelf misdienaar bij de Paterskerk en Sharona is regelmatig te vinden
in de kerkbank. Wij vroegen ons af hoe ouders van nu over het doopsel denken en
hebben een paar vragen gesteld aan deze kersverse ouders.
Rob, voordat we het over jullie mooie
kindje gaan hebben, hoe kom je zelf bij
het geloof terecht?

vriendengroep leren kennen via de Wereld
Jongeren Dagen (WJD).’

Rob begint direct de vertellen dat hij niet de
enige gelovige is in zijn familie. ‘Ik ben als
baby gedoopt en ging met mijn ouders naar
de kerk. Later deed ik ook de communie
en het vormsel. Toentertijd ging ik naar
een Katholieke basisschool en maandelijks
zaten we met de hele school in de kerk.
Vanaf groep vier begon ik met misdienen.
Deken Woutering (van Horst) was toen onze
priester.’ Rob glimlacht en vertelt dat Deken
Woutering ervoor heeft gezorgd dat hij en
zijn klasgenoten echt het geloof leerden
kennen. ‘Door Deken Woutering wilden een
aantal van ons graag misdienaar blijven,
waaronder ik. Er ontstond ook vriendschap
tussen de misdienaars, en met veel van deze
misdienaars ben ik nog steeds bevriend! Ook
hebben we een aantal mensen van deze

Sharona is inmiddels aangesloten, met
Gabriëlle op de arm. Ook Sharona is als
baby gedoopt en heeft later de communie
en het vormsel gedaan. ‘Toen ik kind was
heb ik niet veel met het geloof gedaan, ik
ben er pas echt actief in geworden toen ik
Rob leerde kennen op mijn 18e. Aangezien
Rob misdienaar was, kwam ik zo meer
in aanraking met het geloof. Ik heb altijd
gelooft en stond er open voor om meer te
doen met het geloof. Rob heeft mij nooit
verplicht om mee te gaan naar de kerk, het
was mijn eigen keuze en het was een goede
keuze. We zijn samen verder gegroeid in het
geloof. Nu is het geloof heel belangrijk voor
me. Eenmaal in het geloof gerold, werd ik al
snel verwelkomt in de vriendengroep en nu
ga ik regelmatig naar de Zondagse mis.’
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Het klinkt als een bijzondere
vriendengroep, bestaande uit een aantal
misdienaars en gelovigen. Wat doen
jullie als vriendengroep met het geloof?
Rob: ‘met een aantal van deze vriendengroep
komen we maandelijks (eerste zaterdagavond
van de maand) bij elkaar om te praten over
het geloof, meestal onder leiding van een
priester. Ook bezoeken we wel eens lezingen
in Rolduc. Deze bijeenkomsten zijn vaak erg
interessant en het is mooi om het geloof
met elkaar te kunnen delen.’
Nu we weten waar jullie geloof vandaan
komt, kunnen we het hebben over jullie
kindje. Waarom laten jullie Gabriëlle
dopen?
De ouders vertellen dat het geloof een
belangrijk onderwerp is in hun leven. ‘We
vinden het geloof erg belangrijk en we vinden
het belangrijk dat ze wordt opgenomen in de
Christelijke gemeenschap. We willen Gabriëlle
op een Christelijke manier opvoeden. De kerk
heeft bij ons een belangrijke plaats, en we
hopen dat dat voor haar ook zo mag zijn.
Sommige mensen laten hun kinderen dopen
omdat het traditie is of alleen omdat het
mooi is, maar wij doen het omdat we het
geloof erg belangrijk vinden en omdat we
graag willen dat het geloof ook in het leven
van Gabriëlle is.’
Hoe willen jullie op een Christelijke
manier opvoeden?
Sharona vertelt dat ze Gabriëlle wilt
opvoeden met de Christelijke normen en
waarden. ‘Het is belangrijk om iedereen te
kunnen accepteren en goed te zijn voor
je medemens. Gabriëlle groeit op met
regelmatig naar de kerk gaan, dus het
geloof en de kerk zullen voor haar normaal
zijn.’

engel Gabriël een belangrijke boodschap
brengen. ‘Wij hebben op een gegeven moment
gevoeld dat we een bepaalde richting werden
opgestuurd, en hierna ging het allemaal heel
snel. Na veel gebeden is dit kind geboren.’
Wat vindt jullie familie van het doopsel
van Gabriëlle?
Ondertussen glipt Sharona er even tussenuit
om Gabriëlle naar bed te brengen. Rob
beantwoordt de vraag en vertelt dat zijn
familie het mooi en leuk vindt dat Gabriëlle
wordt gedoopt. ‘Onze families zijn ook
gedoopt. Een groot deel van de familie zal
ook aanwezig zijn bij het doopsel. In mijn
familie is het eigenlijk normaal dat iedereen
wordt gedoopt en gelovig is. Opa ging
vroeger ook elke zaterdagavond naar de mis,
waar ik dan mocht misdienen. Mijn moeder
zingt bij het kerkkoor Chrisko. Mijn familie
vindt het mooi om bij het doopsel aanwezig
te mogen zijn.’
Als we kijken naar de toekomst, wat
hopen jullie dat Gabriëlle doet met het
geloof als ze ouder is?
Rob lacht en vertelt: ‘ik hoop natuurlijk dat
ze op dezelfde manier doorgaat als wij doen,
maar het is haar eigen keus. Wij voeden haar
Christelijk op, maar ze mag uiteindelijk zelf
weten wat ze ermee doet. Opvoeden is aan
ons, de keuze is daarna aan haarzelf.’
Marloes de Bree

Wat is Gabriëlle trouwens een mooie
naam. Hoe komen jullie bij deze naam?
Sharona vertelt dat ze voor en tijdens de
zwangerschapstijd altijd heeft gebeden tot
Maria en dat ze het vertrouwen bij haar
had gelegd. Zoals we weten, kwam de
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Investituur van de soevereine

Orde van de
Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus

Zondag 20 januari 2019: De dag van de jaarlijkse investituur. Zoals gebruikelijk
is worden de investituren van de Rode Leeuw jaarlijks op diverse plaatsen in
Nederlands- en Belgisch-Limburg georganiseerd, zodat het draagvlak, de bekendheid
van de Orde optimaler wordt. Dit jaar werd er gekozen voor de locatie van de Sint
Petrus Banden Kerk en de Brasserie Anno’54 in Venray. De plaatselijke schutterij ’t
Zandakker Gilde Sint Jan Venray zorgde voor de plaatselijke organisatie, waarbij de
Koninklijke Harmonie Euterpe in Venray voor de muzikale omlijsting zorgde.
In de voorbereiding had het bestuur van de plaatselijke schutterij veelvuldig samengewerkt
met de toenmalige Deken Smeets. Het kwam dan ook als een donderslag, toen bekend werd
dat Deken Smeets Bisschop van Roermond werd. Het compromis werd al snel gevonden en
Bisschop Harrie Smeets kwam dit jaar naar ‘zijn’ Kerk toe, de Sint Petrus Banden Kerk om de
Eucharistie te celebreren, tezamen met de Grootprior van de Orde, Marc Heemels. Natuurlijk
was ook de Europa Koning, Leo Niessen met zijn eega, Irma Niessen aanwezig om deze
investituur bij te wonen.
Op het moment dat de schutterij, met in haar midden de gedecoreerden, de Bisschop met
de Misdienaars, het Kapittel van de Rode Leeuw, onder aanvoering van Grootmeester Ger
Koopmans, en het College van B&W van de gemeente Venray, de Kerk betraden, kwam het
gevoel van berusting over de Parochianen en de vele schuttersvrienden- en vriendinnen heen.
Dit zou een prachtige Eucharistieviering worden, waarin 23 schuttersbroeders en -zusters
werden opgenomen binnen deze Orde.
Na de Eucharistieviering volgde de receptie in de Kerk en het gezellig samenzijn in de
Brasserie Anno’54 te Venray.
De volgende personen werden opgenomen binnen deze Orde:
Schutsbroeder- of schutsvrouw
Fred van Hal				
Paul Pollaert				
Wim Aendenroomer			
Jac van Heugten			
Tjeu Haex				
Hans van Rhee			
Peter Relouw				
Ger Kerkhoff				
Ger Geelen				
Hein Willems				
Jan Pappers				
Ruud Thomassen			
Wim Beugels				
Lou Duisings				
Jo Lemmerlijn				
20

Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij
Schutterij

Sint Martinus Linne/Posterholt		
Sint Sebastianus Beegden			
Sint Urbanus Maasniel			
Sint Oda Boshoven Weert			
Sint Antonius Stramproy			
’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray		
Sint Jan Grubbenvorst			
Ons Genoegen Siebengewald		
Bussen Schutten Neer			
Sint Hubertus Nattenhoven		
Sint Sebastiaan Heerlerheide		
Sint Sebastiaan Schimmert		
Sint Lambertus Oirsbeek			
Sint Michaël Doenrade			
Sint Sebastianus Margraten		

Sjef Bovens				
Schutterij Sint Mauritius Strucht			
Hub Brassee				
Schutterij Sint Joseph Waubach			
Jacques Braken			
Schutterij Sint Hubertus Gulpen			
Angelien van Leuken			
Schutterij Sint Laurentius Bocholt			
Joseph Janssen			
Schutterij Sint Catherina Beek			
Pim Janssen				Midden-Limburgse schuttersbond		
Bevorderingen tot Officier
Har Donders				
Jan Beckers				

Schutterij Sint Margaretha Ittervoort		
Schutterij Sint Sebastiaan Heerlerheide
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Kerkbalans

Resultaten Grote Kerk & Paterskerk 2018

2018 (afgerond per € 500)
Grote Kerk
Paterskerk
Opbrengst kerkbijdrage
Overige bijdrage parochianen
Opbrengsten materiële vaste activa
Opbrengsten deposito's en spaarrekeningen
Functionele inkomsten
TOTALE OPBRENGSTEN

Kosten erediensten
Kosten pastoraal
Kosten verpachte/verhuurde vaste activa
Personeelskosten
Kosten kerk/inventaris
Bestuurskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Financieringskosten
Bijdrage aan het bisdom
TOTALE KOSTEN

Saldo voor bijzondere baten/lasten
Bijzondere baten/lasten
Saldo na bijzondere baten/lasten
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75.500,00
73.500,00
18.500,00

32.500,00
26.500,00
14.000,00

167.500,00

73.000,00

27.500,00

16.000,00

14.500,00

3.000,00

49.500,00

19.500,00

gemengd

16.000,00
15.000,00
1.500,00
32.500,00
73.000,00
167.500,00
273.000,00

24.000,00
1.500,00
91.000,00
12.500,00
12.000,00

11.500,00
22.000,00
125.000,00

13.000,00
11.000,00
62.500,00

1.000,00
5.000,00
147.000,00
62.500,00
125.000,00
334.500,00
-61.500,00
-61.500,00

Beste medeparochianen,
Allereerst hartelijk dank aan alle betrokken parochianen die onze beide parochies een warm
hart toedragen door mee te doen aan de actie Kerkbijdragen en/of door zich in te zetten
als vrijwilliger of anderzijds. Mede door uw bijdrage en inzet kunnen onze parochies bloeiende
geloofsgemeenschappen blijven.
Het voorbije jaar is voor beide parochies een bijzonder jaar geweest. Aan het begin van 2018
trad een nieuw kerkbestuur aan en gedurende het jaar werd met Gods Geest invulling gegeven
aan een aantal roepingen. Vooral de diakenwijding van Marthoma Alexander en het benoemen
door de paus van onze voormalige pastoor-deken Mgr. Harrie Smeets tot het ambt van bisschop maakte dat het een bijzonder en bewogen jaar werd. Op 8 december 2018 mochten we
ons als Venraynaren verheugen op een mooie bisschopswijding van onze ereburger, die met
een prachtige staf en een grote stoet van vooral Venrayse misdienaars zijn intrede deed in de
kathedraal in Roermond. Deze staf die ooit toe behoorde aan een eerdere Venrayse bisschop,
Mgr. Verriet, is te leen gegeven aan de bisschop. Dank aan alle vrijwilligers die op de een of
andere manier betrokken waren bij deze bijzondere eucharistieviering in de kathedraal in Roermond, waarbij door alle media-aandacht Venray zich van zijn beste kant kon laten zien.
Voorts mogen we ons als parochianen verheugen op de komst van onze nieuwe pastoor-deken
Ed Smeets en wensen hem daartoe Gods zegen. In 2015 benoemde Mgr. Wiertz hem tot vicaris
voor liturgie en kerkmuziek. Verder is hij docent op Rolduc en werkzaam in het pastoraal team
van het Huis voor de Pelgrim.
Resultaat 2018
U bent wellicht gewend aan het begin van
het nieuwe jaar de (voorlopige) resultaten
van het voorbije jaar voor beide parochies
Grote Kerk en Paterskerk apart vermeld te
zien staan in Samen Kerk. Het voorbije jaar
werd het penningmeesterschap voor beide
parochies samengevoegd en daarom zullen
met ingang van deze uitgave van Samen
Kerk de (voorlopige) resultaten niet meer
separaat gepresenteerd worden.
Daar waar mogelijk zullen de inkomsten
en uitgaven die toegedeeld kunnen worden
aan een van beide parochies desondanks
separaat gepresenteerd blijven.
Na een verlies in 2017 voor de Grote Kerk
en een bescheiden winst in 2017 voor
de Paterskerk is het resultaat over 2018
voor beide parochies helaas behoorlijk
negatief. Hoewel voor de parochies
jaarlijks vaker een verlies op de exploitatie
resteert, valt het resultaat over 2018 wel
erg tegen. Oorzaak is met name dat het
rendement op het vermogen voor een
groot deel is weggevallen. Voor 2018
resteert er daardoor een voorlopig negatief
resultaat van € - 61.500,-. Het streven om

de exploitatie sluitend te krijgen blijft door
het lage rendement op het vermogen erg
lastig. De gelden die we ontvangen van de
parochianen en de kerkgangers zijn daarom
extra belangrijk. Helaas worden deze gelden
door steeds minder mensen bijeengebracht.
Gelukkig zorgen de inzet van vele vrijwilligers
en incidentele giften ervoor dat we in staat
zijn het huishoudboekje en het vermogen op
peil te houden.
Het bovenstaande overzicht laat de
(voorlopige) exploitatieresultaten zien van
onze beide parochies over het voorbije jaar.
De cijfers over 2018 betreffen voorlopige
(afgeronde) cijfers. Het jaar 2017 sluiten we
definitief af met een gezamenlijk negatief
resultaat van € - 7.380. Dat was met
name te wijten aan het onderhoud van
de gebouwen dat niet gesubsidieerd werd.
Voor 2019 wordt ook een tekort voorzien.
Op de langere termijn blijven de kosten
voor het onderhoud van de kerk en overige
gebouwen een grote last. Tevens vormen de
dalende inkomsten uit de gezinsbijdragen,
collecten, stipendia e.d. en het zeer lage
rendement op het vermogen de grootste
bedreigingen voor een sluitende begroting.
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Inkomsten in 2018 gedaald
Het afgelopen jaar zijn de totale inkomsten
aanmerkelijk lager uitgekomen. Hoewel
de inkomsten uit de kerkbijdragen van
de parochianen de afgelopen jaren
redelijk stabiel bleef is ook hier een lichte
afname waarneembaar, mede door het
aantal deelnemers aan de kerkbijdrage
dat langzaam afneemt (met name door
overlijden). We hopen nieuwe deelnemers
voor de kerkbijdrage aan te kunnen trekken
door aandacht te geven aan nieuwe
activiteiten binnen beide parochies. De
kerkbijdrage vormt een voorname basis voor
onze financiële stabiliteit. De opbrengsten uit
collecten, stipendia, uitvaarten, offerblokken,
kaarsen e.d. en overige bijdrage parochianen
waren in 2018 nagenoeg gelijk aan die van
2017. De opbrengsten uit het vermogen en
bezittingen zijn als gevolg van de negatieve
ontwikkelingen op de financiële markten
met name in het laatste kwartaal van 2018
beduidend lager. Dit had tot gevolg dat

Kosten erediensten en pastorale kosten
stabiel
De kosten in onze parochie hadden in de
afgelopen jaren een dalende trend, maar
laten over 2018 een lichte stijging zien.
Door goed te letten op allerlei uitgaven
waren we in staat om alle kostenposten in
de hand te houden. De personeelskosten
waren dit jaar enigszins hoger. Het is ieder
jaar een beetje schipperen met de andere
parochies over de inzet van de priesters.
Van belang is dat we in de behoefte aan
erediensten proberen te voldoen. Voor 2018
trachten we de kosten niet verder te laten
stijgen. Mede door de belangeloze inzet van
bijna 250 vrijwilligers lukt het om een groot
aantal activiteiten te organiseren tegen
geringe kosten. Hulde aan alle vrijwilligers
voor deze inzet.
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de opbrengsten uit vermogen over geheel
2018 significant minder zijn. We hopen dat
de kerkbijdragen en het kerkbezoek in 2019
redelijk op peil blijven of zelfs toenemen. Dat
draagt zorg voor een stevigere financiële
basis.
Omdat de Kerk een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) is hoeven we
geen afdracht aan de belastingdienst te
doen. Het vermogen is in de afgelopen
jaren door enkele legaten, die we
rechtstreeks aan het eigen vermogen hebben
toegevoegd, redelijk op peil gebleven.
Vanuit dit vermogen worden de tekorten op
de exploitatie aangevuld. De mogelijkheid
bestaat om de kerkbijdrage te voldoen zodat
deze aftrekbaar is voor de belastingen.
Naast andere fiscale mogelijkheden om aan
de kerk bij te dragen verzoek ik u voor
meer informatie zich tot de penningmeester
te wenden.

Onderhoudskosten gebouwen fors lager
in 2018
Ook in 2018 zijn er minder
onderhoudskosten geweest aan de diverse
gebouwen van onze parochies. Aan het
onderhoud van de Paterskerk zelf hoeft
nu op korte termijn niets extra’s te worden
gedaan. Daarentegen ligt er een groot
onderhouds-plan klaar voor het onderhoud
van de Grote Kerk voor de komende jaren.
Dit onderhoudsplan richt zich met name
op renovatie van de glas in lood ramen,
de kerktoren (ARBO), de riolering en een
apart project voor de verlichting van de
kerk aan de buitenzijde. Alleen al het
onderhoudsplan voor 2019 voorziet in een
uitgave van € 750.000. Provincie, Bisdom
en Gemeente dragen echter daaraan bij,
maar ook de parochie zelf zal moeten
bijdragen. Naast de verlichting van de kerk
zal ook de renovatie van de pastorie in
het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd.
De staat van onderhoud van de Paterskerk
is goed te noemen en na uitvoering van
het onderhoudsplan zal ook de staat
van onderhoud van de Grote Kerk weer
voor een groot deel op orde zijn. Neemt
niet weg dat ook de komende jaren
geïnvesteerd zal dienen te worden in het
onderhoud van de kerkgebouwen.
Voornoemd onderhoudsplan van de

Grote Kerk is dan ook hard nodig. Ook
moeten in dit kader extra acties binnen
de Venrayse gemeenschap niet uitgesloten
worden. Het gebouw heeft voor Venray een
aantrekkelijke waarde en geeft het centrum
van Venray meerwaarde. Bij het onderhoud
van de gebouwen zijn vele vrijwilligers actief,
waaronder met name de Stichting Behoud
en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’
Banden Kerk Venray, die zorg draagt voor
aanvullend onderhoud aan het interieur van
de kerkgebouwen.
Financiële steun van de parochianen
blijft noodzakelijk
Door uw vrijwillige bijdrage en uw inzet als
vrijwilliger zijn we als Venrayse parochies in
staat die dingen te doen die nodig zijn voor
het pastorale werk en het in stand houden
van onze (kerk)gebouwen. Namens het
kerkbestuur wil ik u ook dit jaar opnieuw
hartelijk danken voor uw inzet en financiële
steun over het afgelopen jaar en langs
deze weg een oproep aan u doen om onze
parochies ook in de toekomst te blijven
steunen. Met uw steun houden wij onze
beide kerken in stand!
Maris Heijnen,
penningmeester Grote Kerk en Paterskerk
Venray, februari 2019
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Parochieblad in een nieuw jasje
Misschien is het u al opgevallen: het parochieblad heeft een nieuwe lay-out. Deze taak mag ik
met trots overnemen van Paul Ansinger.
Mijn naam is Marloes de Bree, 25 jaar oud. Ik ben geboren in Venray en woon in Overloon
samen met Denny Jansen (acoliet Paterskerk). Voorlopig zal ik de lay-out van het Parochieblad
op me nemen.
Een paar jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de opleiding Media Design. De verzorging van
lay-out sluit daarbij aan. Ik hoop dat de nieuwe vormgeving net zo goed bevalt als de oude!
Tips of opmerkingen wat betreft de de lay-out? Een tekst minder goed leesbaar? Laat het me
weten via de redactie van het parochieblad!
Marloes de Bree
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GROTE KERK

PATERSKERK

Adres
Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
0478-550740 - petrbnd@zonnet.nl

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

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 NL59ABNA0484100017 of
Postbank (giro) NL82INGB0001174863 inzake
kerkbijdrage. Voorzitter comité kerk- bijdrage:
dhr. F. Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Ban- den:
dhr. J. Loonen

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.

H.H. Missen
Weekdagen: 9.00 uur
Zaterdag: 19:15 uur
Zondag: 9.30 uur

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

Overleden		
27-11-18
Ine Nagelhout		
72
07-12-18
Leo Bol		
81
19-12-18
Wiel Custers		
80
28-12-18
Jack Hendriks		
79
30-12-18
Bèr van Dijck		
84
03-01-19
Mie van den
		Munckhof-Goumans 89
04-01-19
Hay Seuren		
72
09-01-19
Joop Corzilius		
92
10-01-19
Jac Janssen		
70
12-01-19
Chris Cavis		
89
14-01-19
Ingrid Leinders		Lucassen		49
14-01-19
Ger Boumans		
84
18-01-19
Jeu Aarts		
86
29-01-19
Martien Lensen
75
		
Gedoopt		
16-12-18
Iools Verheijen

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

H.H. Missen
Weekdagen: 18.30 uur
Zaterdag: 18.00 uur
Zondag: 11.00 uur
(zondag met kinderwoorddienst en opvang
voor baby’s en peuters)
Aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag: 17.30 uur

Overleden
05-12-18
18-01-19
21-01-19

Jan Simons		
Cor Millen		
Noud Wismans

Gedoopt
13-01-19
13-01 -19

Gabriëlle Bisschops
Jente Janssen

Redactie
Adres: Leunseweg 5, 5802 CE Venray. Email: samenkerkvenray@gmail.com
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?
Stuur een mailtje of een briefje.

86 jaar
84 jaar
81 jaar

