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Heden is u een Redder geboren. ( Lc. 2,11 a )
Five…..Four…..Three…..Two…..One…… Thunderbirds are go. Zo begon steevast iedere reddingsactie
uit de bekende sciencefictionserie “The Thunderbirds “, uitgezonden op tv. in de tweede helft van
de jaren zestig uit de vorige eeuw. De serie die als kind een grote indruk op mij maakte werd
decennia later opnieuw uitgezonden op de televisie. De serie draait om de organisatie International
Rescue, opererend vanuit een fictief eiland, die als doel heeft rampen te bestrijden met vijf
Thunderbirdmachines en de er bij horende geavanceerde apparatuur. De bedenker van deze serie,
Gerry Anderson, kwam op het idee nadat hij diep onder de indruk was geraakt van een mijnramp in
Duitsland. In dat land raakte aan aantal mijnwerkers in oktober 1963 opgesloten onder de grond.
De apparatuur die nodig was om hen te redden, moest helemaal vanuit Bremen met de trein naar
de plek van de ramp worden gebracht wat acht uren zou duren. Anderson volgde de reddingsactie
en bedacht dat het schitterend zou zijn als er een organisatie zou bestaan die binnen een uur ter
plekke kon zijn om met het juiste instrumentarium een reddingsactie te kunnen uitvoeren. Zijn oudere
broer die gevechtspiloot was had de naam bedacht. Zo is Thunderbirds geboren. Gaat het in deze
serie om fictieve verhalen, het verhaal van de redding van de twaalf Thaise jongens die in de zomer
van 2018 met hun begeleider gered werden uit een door water ondergelopen grottencomplex is echt
gebeurd. Vanuit de media was er wereldwijd veel aandacht voor deze reddingsactie. Het werd een
reddingsverhaal met een kop en een staart. De jongens werden met hun coach eerst vermist. Toen
na een week gevonden. Gevonden maar nog niet gered. Er was tegenslag. Een reddingswerker, een
duiker verloor het leven, toen de actie gecoördineerd werd. Er was hoop. Hoop doet leven. Er was
dreiging. Er werd nog meer regenwater in de grot verwacht. Er deden verrassende ontwikkelingen
voor. De eerste reddingsactie nam minder tijd in beslag dan was berekend. En het meest verrassende
was dat de coach de jonge voetballers twee weken lang gerust wist te stellen. Op tien jarige leeftijd
was hij wees geworden. Om dit verlies een plek te geven in zijn leven had hij zich later verdiept
in het boeddhisme en die kennis kwam hem nu goed van pas. Dit reddingsverhaal dat vorig jaar
de wereldpers haalde werd verfilmd. In Zuid-Korea vond in oktober 2019 de première plaats van
“The Cave “. En dan nu de Redder uit het kerstverhaal dat circa twintig eeuwen ouder is. Kunnen
de verhalen uit de Bijbel waarin sprake is van redden en gered worden en in het bijzonder het
kerstverhaal waarin Jezus de Redder wordt genoemd, voor ons nog van betekenis zijn? De boodschap
van de engel is: “Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren”. Het staat er. Maar wat
moet je je voorstellen bij die redding? Veel van Jezus’tijdgenoten dachten lange tijd dat Jezus als
volwassene hen zou redden, hen zou bevrijden van de gehate Romeinse overheersers. Maar toen
Jezus gevangen genomen werd en ter dood veroordeeld zagen ze hun hoop in rook opgaan. Wij
christenen noemen Jezus nog steeds onze Redder, Heiland en Verlosser. Velen kunnen zich daarbij
niet meer veel voorstellen. Gered worden. Waaruit? We redden het toch zelf. We hebben God toch
niet meer nodig. Net zoals bootvluchtelingen hulp nodig hebben van buitenaf, zo kunnen we onszelf
niet alleen redden. Deze wereld waarin veel gebrokenheid is, relaties
die stuk gaan, ziektes die ons leven bedreigen, is niet zoals onze
schepper het bedoeld heeft. Niemand kan ons redden van zonde
en dood, dan alleen God. Hij is mens geworden. Dat vieren we met
Kerstmis. Op een muur in een stad stonden eens twee woorden
gekalkt: JEZUS REDT. Korte tijd later stonden er vier woorden te lezen:
JEZUS REDT HET NIET. Een voorbijganger die kennis had van de eerste
en tweede versie maakte er zelf een derde versie van: JEZUS REDT
HET NIET ALLEEN. Hij heeft u en mij nodig om zijn boodschap van
vrede, gerechtigheid en verzoening, zijn boodschap van hoop, liefde
en geloof, iedere dag weer handen en voeten te geven. De vraag die
ooit aan Jezus gesteld is geworden mag ook ons tot nadenken zetten:
Zullen er veel of weinig mensen gered worden?
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Voor elk moment
een passend geschenk
3

Driekoningen

op een paxtafel
Wereldwijd is 6 januari, de dertiende
dag na de geboorte van Jezus,
een christelijke feestdag die door
protestanten en katholieken, zowel in
het oosten als in het westen, gevierd
wordt. De viering van driekoningen is
het oudste feest van alle jaarfeesten en
ontstond in de vierde eeuw na Christus.
In de loop van de eeuwen veranderden
de inzichten en werden de tradities
daaraan aangepast. In veel Europese
landen is het een officiële feestdag.

De evangelist Mattheüs spreekt over wijzen
uit het oosten die ‘een ster hebben zien
opgaan’ en daarom op zoek gingen naar
de Koning der Joden. Mogelijk waren
het Perzisch-Babylonische astronomen,
astrologen en natuurwetenschappers. Zij
hadden kostbare geschenken bij zich om
Hem eer te bewijzen. De wijzen volgden de
ster die hen leidde naar Bethlehem, waar zij
het pasgeboren Kind Jezus vonden. In de
Nieuwe Bijbel vertaling wordt gesproken over
Magiërs. In latere kerstverhalen, vanaf de
8e / 9e eeuw, gaat het verhaal steeds over
drie koningen, waarschijnlijk gerelateerd aan
de meegebrachte geschenken, in de vorm
van wierook, symbool voor de goddelijkheid,
goud dat de koninklijke status aangeeft en
mirre, geurende gomhars of olie dat de
menswording van Jezus symboliseert.
Vanaf de 12e eeuw worden de koningen
steeds vaker, maar wel altijd in dezelfde
volgorde, afgebeeld als koning met een
kroon, ieder met andere huidskleur,
gelaatstrekken en leeftijd. Vooraan de
oudste, Balthazar met de wierook, dan
volgt Melchior met het goud en achteraan
de jongste Caspar met mirre. Samen staan
zij symbool voor de hele wereld.
De Sint Petrus’ Bandenkerk heeft drie
driekoningen groepen, ieder voor zich
herkenbaar uit een eigen periode. De
oudste en meest oorspronkelijke voorstelling
zit op een paxtafel (pax = vrede). Een
tafeltje met handvat waarop een voorstelling
uit het evangelie wordt weergegeven, te
zien in een van de vitrines achter in de
kerk. De afbeelding van de driekoningen op
het paxtafeltje van Venray is gesneden uit
ivoor. Het reliëf stamt uit de 14e eeuw en
is bevestigd op een eikenhouten lijstje. De
afmetingen zijn 7,7 x 5,2 cm. Na de komst
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van het paxtafeltje werd de vredeskus van
mond tot mond vervangen door een kus
op het paxtafeltje dat door de gelovigen
van hand tot hand werd doorgegeven.
Tegenwoordig worden de mensen in de H.
Mis uitgenodigd, nadat het Onze Vader is
gebeden, om elkaar de Vrede van Christus
te wensen middels een handdruk.
Een neogotisch driekoningenreliëf, gesneden
uit lindenhout, stamt uit de 19e eeuw en
is vermoedelijk afkomstig uit het atelier
van P. Cuypers, die in 1865 de opdracht
kreeg om de kerk van binnen en van
buiten te restaureren. In 1897 werden de
werkzaamheden afgesloten.

Uit de 20e eeuw zijn de drie koningen die
met dienaar en kameel reizen door een
sfeervol opgebouwd kersttafereel links achter
in de kerk. De herkomst is onbekend.
Leonie Cals.
Bronnen: Stichting Beeldenschat Petrus’
Bandenkerk; J. van Casteren; Wikipedia.

Driemaal Driekoningen: uit de veertiende,
negentiende en twintigste eeuw.
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De Bijbel, van kaft tot kaft
15 oktober 2019: Genesis 1 - 6
In het vorige parochieblad nodigde deken E. Smeets parochianen uit voor een
(hernieuwde) kennismaking met de Bijbel. Voor dat doel plande hij in eerste instantie
vier avonden tot het eind van dit kalenderjaar.
Dat zijn vanavond en verder 5 november, 26 november en 17 december.
De data in 2020 worden later bekend gemaakt.
Het lezen van de Bijbel van kaft tot kaft zou
in de komende drie jaren volgens de deken
een omvangrijke klus zijn maar meer dan
de moeite waard en een verrijking voor het
leven.
In de bijeenkomsten geeft de deken een
toelichting op bepaalde hoofdstukken in het
Boek.
Samen met de cursisten probeert hij
te achterhalen wat de teksten kunnen
betekenen voor ons leven. In de komende
parochiebladen kunt u telkens een
samenvatting lezen van wat er in die
bijeenkomsten aan de orde was.
De belangstelling voor eerste avond op 15
oktober was groot: de kelderruimte van de
Grote Kerk zat helemaal vol met zo’n 25
cursisten.
De Bijbel is het woord van God, het woord
dat we vieren en bezingen en dat een
ankerpunt blijft voor ons leven van alle dag.
Het is eigenlijk niet één boek maar een
kleine bibliotheek. Het woord komt van het
Griekse “ta biblia”, wat betekent: “de boeken”.
Het is een testament, een getuigenis van een
verbond dat God sluit met ons mensen.
Het is een geloofsboek, geen
geschiedenisboek. A story, not a history.
Een dagboek waarin het volk Gods zijn relatie
met Hem beschrijft, daartoe geïnspireerd door
zijn Geest.
In het Oude Testament staat Mozes centraal,
in het Nieuwe Testament Jezus.
Katholieken, Protestanten en Joden delen dit
Boek: het zijn in de kern dezelfde verhalen.
Met uitzondering van het Nieuwe Testament
dat alleen de Christenen erkennen.
Het Oude Testament is oorspronkelijk
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geschreven in het Hebreeuws, later in het
Aramees en uiteindelijk vertaald in het Grieks.
De indeling in hoofdstukken en boeken stamt
uit de 13e eeuw. Nog weer later zijn alle
zinnen genummerd. Vandaar een vermelding
als “Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 1,
vers 1 – 3” (2 Kon.1,1-3).
De gebeurtenissen die beschreven worden
hebben vele eeuwen vóór de beschrijving
plaats gevonden.
Het gaat telkens om beschrijvingen en
beschouwingen achteraf, vanuit het geloof dat
God achter onze wereld zit.
In 1000 voor Christus verovert David
Jeruzalem. Vanaf dan heeft het volk Israël
een land, een koning en een tempel, waarin
God aanwezig is.
Dit is het begin van de Bijbel: aan het hof
van David worden de verhalen van God en
zijn volk op schrift gesteld.
David wordt opgevolgd door zijn zoon
Salomo. Na Salomo valt het rijk uiteen in een
Noordrijk Israël met de hoofdstad Jeruzalem
en een Zuidrijk Juda met de hoofdstad
Samaria.
Twee keer wordt het volk in ballingschap
gevoerd, de eerste keer naar in Assyrië (721
v.Chr.) en later naar Babylon (587 v.Chr.)
Pas in 164 v.Chr. herwint het volk de vrijheid.
Een eeuw later komen de Romeinen.
Tijdens de ellende van deze ballingschappen
en onderdrukking gaat Israël de verhalen
optekenen die tot dan mondeling werden
doorgegeven. Ellendig = uitlandig.
Het volk is alles kwijt: huis, koning, land
en tempel. Om te voorkomen dat ook de
verhalen over God verloren gaan worden ze
vanaf dan opgetekend.

Rond 600 v.Chr. tijdens de Babylonische
wordt het scheppingshaal opgetekend.
In het verhaal zoeken de schrijvers naar
antwoorden op vragen als: wat is het doel
van ons leven, wat is de bedoeling, waar
vinden we als mensen houvast en wat wil
God van ons.
Het verhaal gaat over hemel en aarde, over
God en de mensen.
Over de hemel is bij de schrijvers niets
bekend, dus schrijven ze over de aarde en
over God.
Hun verhalen zijn voor meerdere interpretaties
vatbaar. Dogma’s betreffen de leer van de
kerk, niet de inhoud van de Bijbel.
In het begin is de aarde woest en leeg
(lees: de ellende van de ballingschap) maar
Gods geest zweefde over de wateren. Het
water betekende voor de schrijvers chaos en
vernietiging.
Behalve als Gods geest erover zweeft.
Tien keer spreekt God: “Er zij…….”, licht,
uitspansel enz. Het aantal is parallel aan
de tien geboden, tien richtlijnen over hoe je
veilig door het leven kunt koersen met God
als gids.
Op de 1e dag maakt God licht in de
duisternis. Op de 2e schept Hij de ruimte,
het uitspansel, de wateren boven en beneden.
Op de 3e dag schept Hij het droge links en
de wateren rechts: scheiding tussen land en
zee. Op de 4e dag scheidt hij de dag van
de nacht, hij schept de tijd, zon, maan en
sterren. Andere volken maken de maan en
de zon tot god. Zo niet Israël. De kosmos
wordt ontgoddelijkt. God is niet in de kosmos
als zon of maan: hij schept de kosmos.
Op de 5e dag maakt God het toneel gereed
voor de schepping van de mens: Hij schept
de dieren in de zeeën, op aarde en in de
lucht.
Op de 6e dag maakt God de mens naar
Zijn eigen beeld en gelijkenis. Hij zegt dan
niet: “Er zij mens” maar “Laat ons mensen

maken”. Als beelddragers Gods. Hij vertrouwt
heel de schepping toe aan de mens, die daar
met hart en verstand mee om moet gaan.
De 7e dag is het doel van de week, de
feestdag met God in het midden. Een dag
zonder einde, een voorbode van het eeuwige
licht.
Het scheppingsverhaal vertelt niet hoe de
wereld en de mens werd geschapen.
Het vertelt Gods plan met mens en wereld.
De vraag is niet “Genesis of evolutie” maar
“Genesis en evolutie”. Die evolutie kan geen
toeval zijn,
Er volgt nog een tweede scheppingsverhaal:
de schepping van man en vrouw in het
paradijs.
“Adam” betekent “Uit de grond gehaald”. God
blies de mens de levensadem in zijn neus.
“Eva” is “Moeder van alle leven.

‘De mens haalt adem
bij de gratie Gods’
De mens haalt adem bij de gratie Gods. De
levensadem blijft van God en als je doodgaat
geef je die adem weer aan God terug.
God zegt tegen de mens: “Om jou is alles
gemaakt maar laat God God zijn”.
De boom in het midden van het paradijs is
een grenspaal. Ga die niet voorbij, wil geen
God zijn, want die is er maar Één.
Man en vrouw vormen samen het evenbeeld
van God. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar.
Vrouwen zorgen er in de Bijbel vaak voor dat
het verhaal dóórgaat.
Het paradijs is de schepping, zoals God die
bedoeld had. Omdat de mens niet vóór God
maar áls God wil leven komt er een eind aan
het paradijs. De slang is het kwaad, de wens
om God te zijn.
In de beleving van de mensen die de Bijbel
schreven vertegenwoordigt de man verstand
en rede. De vrouw staat voor gevoel en
verbondenheid met de natuur.
7

Deze rolverdeling bestaat in veel
oude culturen.
Zonde is alles wat ingaat tegen de
bedoeling van God.
Erfzonde is de neiging van mensen
om van God weg te kijken.
Het kwaad krijgt een kans als wij ons
afwenden van het goede, van God.
De kinderen van Adam en Eva
heten Kaïn en Abel. Kaïn is schepsel,
landbouw. Abel is damp, herder.
De tegenstelling tussen boeren en
herders is van alle tijden.
De boer offert God de beste
vruchten van het land en de herder
offert een eerstgeboren lam. Het
eerste en het beste geef je terug
aan God.
In het paradijs vraagt God aan
Adam: “Adam waar ben je?”. Aan
Kaïn vraagt Hij: “Waar is je broer?”.
Het antwoord op “Ben ik soms mijn
broeders hoeder” luidt volgens God
bevestigend.
De mensen uit het geslachtsregister
van Adam leven samen 6000 jaar,
de tijd die de schrijvers rekenden
vanaf de schepping. Deze mensen
bereiken hoge leeftijden. Uiteraard
niet écht: een dichterlijke vertaling
van Gods rijke zegen.
Ook van de overige bijbelavonden is
een verslag beschikbaar. Plaatsing in
dit parochieblad zou teveel ruimte
in beslag nemen. Parochianen die
prijs stellen op toezending van deze
verslagen kunnen dat kenbaar maken
door een mail aan grclaessens@
home.nl
In antwoord ontvangt u dan ook
deze verslagen.
Ger Claessens.
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Paus Franciscus

over de ozonlaag
Paus Franciscus heeft op 8 november ll. een boodschap gestuurd naar de
31e bijeenkomst van de partijen van het Montrealprotocol: een internationaal
samenwerkingsverband dat zich inzet tegen de beschadiging van de ozonlaag. De
boodschap werd voorgelezen door kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin.
Het Montrealprotocol (volledige naam: Montreal Protocol on Substances that Deplete the
Ozone Laye) komt voort uit het Verdrag van Wenen. Het is een akkoord dat door 196 landen,
waaronder Vaticaanstad, is ondertekend in 1987. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor het
uitfaseren van het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Sindsdien zijn er
enkele herzieningen geweest. In zijn boodschap roemt paus Franciscus het akkoord als ‘model
voor internationale samenwerking, niet alleen op het gebied van milieubescherming, maar ook
op het gebied van integrale humane ontwikkeling.’ Ook wees hij op de positieve resultaten:
‘veel wetenschappelijke onderzoeken, waaronder recente, laten zien dat de beschadiging van
de ozonlaag gestaag afneemt.’
Volgens paus Franciscus kunnen we drie lessen leren van de implementatie van het
ozonregime. In de eerste plaats heeft de samenwerking tussen verschillende sectoren in de
maatschappij, die tot het akkoord leidden, laten zien hoe we in staat zijn om belangrijke
doelen te behalen om de schepping te beschermen en humane ontwikkeling te bevorderen.
De tweede les is de ‘culturele uitdaging’ om niet te vertrouwen op een louter technologische
oplossing die geen rekening houdt met het ‘mysterieuze netwerk van relaties tussen dingen’.
De oplossing voor één probleem kan namelijk weer een ander probleem veroorzaken. De paus
verwees naar het Kigali Amendement dat zich richt op het verbieden van stoffen die leiden
tot klimaatverandering – ook als ze de ozonlaag
niet direct aantasten. Ten slotte benadrukte de paus
het belang van de erkenning dat alles met elkaar
samenhangt.
Paus Franciscus besloot zijn brief met de aansporing
om de vraag te stellen of de doelen van vooruitgang
werkelijk gericht zijn op het algemeen belang, of
‘schade veroorzaken aan onze wereld en aan de
kwaliteit van leven van een groot deel van de
mensheid’. Volgens hem kan dat louter in het
licht van eerder genoemde lessen: een echte
dialoog waarin niemand zijn of haar perspectief
verabsoluteert, technologische oplossingen die
onderdeel uitmaken van een bredere visie, en onze
beslissingen structureren op basis van het concept
van ‘integrale ecologie’, gebaseerd op het besef dat
alles met elkaar in verbinding staat.
Weeknieuws Katholiek.nl
9 november 2019
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Enkele parels uit de preken van
de Deken
In deze rubriek brengen we een aantal mooie passages uit de
preken van deken Smeets op de zondagen in de afgelopen
maanden onder uw aandacht.
Omdat ze alleszins de moeite waard zijn om er nóg een keer
kennis van te nemen of om ze te lezen als u ze nog niet
gehoord had.
Boven iedere passage staat de aanduiding van de schriftlezing
van de betreffende zondagen, waarop de preken betrekking
hebben.
Achtentwintigste zondag door het jaar
13 oktober 2019
2 Koningen 5, 14-17
Lucas 17, 11-19
1 Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië,
was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer
De eerste lezing vertelt over Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië.
Een man van aanzien.
Hij was melaats, dat is een ernstige vorm van psoriasis.
Hij wendt zich voor genezing tot Elisa, de man Gods. Op diens advies dompelt Naäman zich
zeven maal onder in de Jordaan. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was
gereinigd van zijn melaatsheid. Als dank wil Naäman Elisa overladen met geschenken.
Als Elisa die weigert vraagt Naäman of hij een hele vracht zand van de Jordaanoever mee
naar zijn land mag nemen, zodat zijn voeten voortaan kunnen gaan op de grond van de God
van Israël, zodat hij zijn leven kan baseren op Gods wil.
In de tweede lezing vragen tien melaatsen aan Jezus om zich over hen te ontfermen.
Jezus zag hen en sprak: “Gaat u laten zien aan de priesters”. En onderweg werden ze
gereinigd. In die volgorde. Niet eerst hen genezen en hen daarna naar de priesters sturen.
Jezus kiest zijn eigen weg. Hij stuurt hen die in Hem geloven via die weg naar de bestemming
die Hij met hen voor ogen heeft. We moeten ons eerst op die weg begeven in vertrouwen in
Zijn bestemming. Op die weg kan Hij wonderen aan ons verrichten.
Van die tien melaatsen keert er slechts één naar Jezus terug. Vol dankbaarheid wierp hij zich
voor Jezus’ voeten en deze man was een Samaritaan. Een vreemdeling in Jerusalem.
Als je na denkt over al het goede dat je ten deel valt wordt je daar dankbaar voor. Wie niet
denkt kan niet danken.
Zijn genade ontvang je om niet, maar alleen als je er voor open staat, als je eraan meewerkt.
Werken niet in de zin van “we moeten er hard voor werken” maar van “we mogen er veel
voor doen”. Dan zal Hij ons redding brengen.
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Dertigste zondag door het jaar
27 oktober 2019
Sirach 35,12-14.16-18
Lucas 18,9-14
Gezinsmis
Lucas vertelt over het bidden van de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër, vooraan in de
tempel en overtuigd van eigen gerechtigheid en alle anderen minachtend, praat niet mét God
maar tégen God. Hij is niet dankbaar voor Gods goedheid maar vindt eigenlijk dat God hém
dank verschuldigd is vanwege zijn eigen voortreffelijkheid.
Maar de tollenaar blijft op een afstand en wil zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel;
maar hij klopt zich op de borst en zegt: “God, wees mij zondaar genadig”.
Een Tollenaar inde in het Palestina van die dagen de belastingen voor de Romeinen, die het
land bezet hielden. Een soort landverraders dus, die bovendien meer belasting inden dan wat
de Romeinen vroegen en het verschil in eigen zak stopten.
Maar deze tollenaar vraagt God vergiffenis voor wat hij misdaan heeft en is van plan met
Gods hulp zijn leven te beteren.
Volgens Jezus ging de tollenaar gerechtvaardigd naar huis en niet de Farizeeër “want al wie
zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.”
De tollenaar laat Jezus binnen in zijn hart en staat open voor al het goede dat God hem
daar zal schenken: vrede, vergiffenis en de wil om in het goede te volharden.

Er waren zo’n 40 kinderen aanwezig die bij de Mis betrokken werden. Ze brachten in processie
en met kaarsjes het Evangelieboek naar het priesterkoor. Ze gingen daar na het Evangelie op
de grond zitten en luisterden naar de uitleg van de deken. Ze verzorgden de voorbede. Vóór
het Onze Vader kwamen ze weer terug en baden daar in een grote kring samen met de
deken het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Daarna gingen ze terug naar hun kerkbank om
daar de mensen de vrede van Christus toe te wensen. En tot slot spraken ze enkele gebedjes
uit aan het einde van de Mis. Het was een mooie viering. Alles paste en sprak van zelf.
Een kerkganger
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Samen Kerk-avonden
Voorjaar 2020

Voor het vijfde seizoen bieden we belangstellenden een serie vormingsavonden aan.
Doel van de avonden is: leren over ons geloof, onze gedachten hierover delen en
elkaar gezellig ontmoeten.
U bent van harte welkom vanaf 19.15u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray.
De avonden beginnen om 19.30u. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig
gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Een kleine vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld als tegemoetkoming in de kosten.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen (06-46656753).
Dinsdag 21 januari 2020 – Christelijke muziek die je raakt
Arthur Gerritzen zal deze avond met u samen ingaan op de waarde van kerkelijke muziek,
die onze ziel en ons leven verrijkt. U bent van harte welkom om uw geliefde muziekstuk
mee te nemen en ons te vertellen wat u er zo in raakt. Natuurlijk worden de meegebrachte
muziekstukken beluisterd.
Dinsdag 18 februari 2020 – De geschiedenis van de Venrayse kloosters
De schaapscompagnieën, Godfried Hensenius, de Petrus’ Bandenkerk; het zijn voorbeelden
van ons rijke Venrays verleden. Ook de kloosters vierden vroeger hoogtij, zoals de Urselinnen
en Franciscanen. Deze avond komt onze gast Jan Min spreken over de geschiedenis van de
Venrayse kloosters.
Dinsdag 17 maart 2020 – dvd Catholica
Pastoor Miedema nodigt u uit om deze avond aan de hand van dvd-serie Catholica een
kerkelijk onderwerp naar keuze te bespreken. De serie bespreekt op mooie en actuele wijze
de leer van de katholieke kerk. Welk onderwerp aan de orde komt wordt die avond samen
gekozen. Laat u verrassen.
Dinsdag 31 maart 2019 – De spiritualiteit van de goede week
De Goede Week, het liturgisch hoogtepunt van de Kerk, waarin we plechtig het lijden en
sterven van Jezus Christus gedenken én vieren. Deken Smeets nodigt u van harte uit om u
deze avond te komen verdiepen in de rijke liturgische betekenissen van Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Dinsdag 19 mei 2020 – De rol van de Nederlandse Kerk in de Tweede
Wereldoorlog
In de mei-bevrijdingsmaand hebben we pastoor Hamans, docent kerkgeschiedenis aan het
seminarie, uitgenodigd om te komen spreken over de rol van de Kerk in Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zal hij onder andere ingaan op het optreden van de
bisschoppen, het verzet en de katholieke joden die met Edith Stein werden vermoord.
Dinsdag 16 juni 2020
Op deze laatste avond sluiten
ons samen op feestelijke wijze
In de tegemoetkoming van de

– Tuinfeest
wij traditioneel af met een tuinfeest. Wees welkom en sluit met
het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje.
kosten voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.
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Hoi kinderen,
Sinterklaas en z’n pieten zijn weer terug naar Spanje.
We zien nu uit naar de komst van een héél bijzonder iemand;
een koning, de grootste koning van allemaal.
En toch leren we deze koning kennen als een heel klein,
kwetsbaar baby’tje. Jullie weten vast wel over wie ik het
heb; baby Jezus! In deze Adventstijd bereiden we ons voor
op de komst van deze Koning. Als er iets heel belangrijks
staat te gebeuren bereid je je daar op voor; je poetst en
versiert het huis, je telt de dagen af tot het zover is!
Nog een mooie Advent toegewenst!
15

Iets om te bidden:

Gebedjes voor in de Advent:

Gebedje voor met Kerstmis:

Heer Jezus, Gij zijt gekomen in onze wereld om alle
mensen gelukkig te maken, om vrede te brengen aan
iedereen. Wij willen Uw kerstfeest voorbereiden door
onze goede dingen te delen met mensen die niet zo
gelukkig zijn.
Amen.
Heer Jezus, toen Gij geboren bent in de stal,
hebben de engelen gezongen: Vrede op aarde aan al
Jezus, wij hebben een adventskrans gemaakt met vier
kaarsjes tussen het groen. Zo bereiden wij ons voor op
kerstmis en laten elke week een kaarsje branden.
Het kaarsje van ons verlangen naar U.

de mensen die van goede wil zijn. Help mij nu het
Kerstmis is van goede wil te zijn voor iedereen. Met
de herders en de koningen kniel ik bij Uw kribbe
neer. Zij geven U het beste dat zij hebben, wat kan
ik U geven Jezus?

Het kaarsje van onze liefde tot U.

Ontvang mijn hart en mijn goede wil.

Het kaarsje van onze liefde tot elkaar.

Maak van mij een lief mens.

Het kaarsje van Uw vrede voor alle mensen.

Help mij thuis iedereen blij te maken.

Amen.

Amen.

Iets om te knutselen:
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Iets om te kleuren:
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Iets om te puzzelen:

Zalig Kerstfeest
&
Zalig Nieuwjaar
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Op bedevaart naar:

Santiago de Compostella
Tijdens de tweede Samen-kerk-avond
van dit seizoen op 22 oktober ll.
vertelde Peter Ansinger over zijn
bedevaart in 2018 naar Santiago
de Compostella, over de “Aventuras
de Pedro Ansinger en el camino de
Santiago”.
De belangstelling was overweldigend. Alle
stoelen rond de vergadertafels in de
pastorie van de Paterskerk waren bezet.
Omdat er nóg meer belangstellenden
binnen kwamen besloot gastheer Arthur
Gerritzen de tafels dichter naar de ramen
te verplaatsen om zo plaats te maken voor
een 3e rij stoelen. In zijn bijzonder boeiend
betoog vertelde Peter over zijn voettocht
van 2400 kilometer in 100 dagen.
De pelgrimsweg naar Santiago geniet al
1000 jaar een grote bekendheid. Jaarlijks
maken vele duizenden pelgrims de tocht.
Oorspronkelijk om redenen van religie: met
de pelgrimage en een bezoek aan het
graf van Sint Jacob onder de basiliek in
Compostella kon de gelovige een aflaat
verdienen: een gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van zonden.
In vorige eeuwen moest de tocht onder
barre omstandigheden heen én terug
worden ondernomen. Langs de route vind je
talloze graven of gedenktekens van pelgrims
die de tocht niet overleefden.
Tegenwoordig ondernemen de pelgrims de
heenweg te voet en de terugreis met auto,
vliegtuig of anderszins. Alleen de heenweg is
gemarkeerd met de zgn. Sint Jacobsschelp,
een schelp afgebeeld met de smalle
kant naar boven. Het zichtbaar dragen
van de schelp, op de hoed of op de jas
genaaid, gaf in vorige eeuwen bescherming
tegen struikrovers, die de dragers uit een
erecode met rust lieten (maar waarschijnlijk
ook omdat ze wisten dat er bij de arme
bedevaartgangers niets te halen viel).
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Pelgrims werden ook beschermd door de
Tempelridders, die hen in vele gastverblijven
ontvingen.

De naam Santiago is afkomstig van het
Spaanse Sant en iago.
Bij ons Sint Jacobus, een volgeling van
Jezus die in 44 n.Chr. om zijn geloof werd
onthoofd. Zijn lichaam kwam volgens de
legende in een boot bij Compostella aan
land. Over zijn graf is daar de basiliek
gebouwd.
Er zijn vele camino’s. Die van Peter liep
via Luxemburg, Dijon, Cluny, Limoges,
Roncevalles, Puenta La Reina ,Léon
en tenslotte Santiago. Hij liep een pas
herontdekte route door de hoge Ardennen
(via arduinna).
Ook zijn er vele motieven voor de tocht:
geloof, avontuur, prestatie, vermaak enz.
Evenveel motieven als er pelgrims zijn. Peter
ondernam de reis uit dankbaarheid voor
zijn mooie gezin en als afsluiting van een
mooie loopbaan. Ook ter nagedachtenis
van zijn jong overleden broer, van wie hij
op drie plaatsen in de basiliek enkele haren
achterliet.
Het religieuze aspect van de camino
is onderweg overal zichtbaar. Met
ondersteuning van de kerk zijn er voor de

pelgrim talloze onderkomens beschikbaar: in
kloosters, kerken, B&B’ s en herbergen kan
men voor heel weinig geld slapen en eten.
De gastvrijheid is overal bijzonder groot. De
drie eerste overnachting vonden plaats in het
klooster van Steijl, onder de kathedraal in
Roermond en bij de zusters Carmelitessen in
Sittard.

‘De gastvrijheid is overal
bijzonder groot’
Om van deze locaties gebruik te kunnen
maken heb je een pelgrimspas (credencial)
nodig, die je kunt aanvragen bij het
Genootschap van Santiago. In die pas moet
in iedere verblijfplaats een stempel gezet
worden.
Van belang is een goede voorbereiding:
rustig opbouwen van een wandelritme, goed
schoeisel en een goede conditie.
De route werd door de schelpen aangegeven
en daarnaast gebruikte Peter voor navigatie
een Garmin, met name van belang om in de
grote steden wegwijs te raken.

De reis is heel afwisselend: mooie
kerken, kloosters, burchten en steden.
Indrukwekkende vergezichten. Maar ook
saaie en moeilijke passages. Vier dagen
door vlakke, gele koolzaadvelden. Kilometers
zonder ook maar iemand tegen te komen.
Tussen Burgos en Léon de Meseta, een
hoogvlakte zonder schaduw. Bij regen
veranderden de paden in modderpoelen.
Bij de oversteek van de Pyreneeën hoorde
een forse klim van maar liefst 27 kilometer.
Afdalingen waren soms zwaar omdat de
weg uit losse keien bestond.
Om eventuele ontmoetingen met everzwijnen
in de Ardennen te overleven had Peter
pepperspray bij zich, die hij niet gebruikte.
In Cluny sloeg het noodlot toe. Hij kreeg
veel pijn in zijn nek en onder zijn oksel. Een
huisarts in Cluny dacht aan trombose, maar
vond dat hij terug naar Nederland moest.
Een forse tegenvaller. Maar naar bleek
een goed advies. Terug in Nederland was
uiteindelijk de diagnose: tekort aan proteïne
C, zonder behandeling behoorlijk riskant.
Nadat de stollingswaarde van het bloed was
ingesteld mocht hij met geringe medicatie
de reis hervatten.

Alto del Perdon
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Onderweg leerde hij veel mensen kennen
afkomstig uit bijv. Noorwegen, Canada,
US en Australië. Hij deelde een herberg
met hen, genoot samen een maaltijd en
trok soms een eind weegs samen op.
Na aankomst in Santiago moeten
pelgrims zich melden bij het Oficina
del peregrino, waar ze een oorkonde
(Compostela) ontvangen waarin in het
Latijn staat dat ze de pelgrimstocht
volbracht hebben. Tussen de pelgrims
bevinden zich ook “cheaters”, bedriegers,
die zich door een taxi tussen twee
plaatsen laten vervoeren om alleen
de laatste kilometers tussen beide
plaatsen te lopen. Het volbrengen van
de pelgrimage is in Spanje een mooie
vermelding op je CV.
De reis wordt afgesloten met een
dubbele omhelzing van het beeld van
Sint Jacob in de basiliek.
Peter kijkt met veel voldoening terug op
zijn reis. Die voldoening was duidelijk
merkbaar tijdens zijn mooie betoog,
verluchtigd met veel sfeervolle foto’s.
Hij overweegt zich aan te melden als
tijdelijk vrijwilliger in Roncevalles in de
Pyreneeën.
Het was een prachtige avond.
Ger Claessens.
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Bij aankomst

Misstipendia Bisdom Roermond
Tarieven 2019
De diocesane financiële commissie van het bisdom heeft de tarieven voor misstipendia 2019
vastgesteld. Omdat de tarieven voor 2018 over de hele lijn zijn verhoogd, is besloten de
tarieven voor 2019 op hetzelfde niveau te handhaven. Dit geeft parochies die nog niet in de
gelegenheid waren hun prijsstelling aan te passen dit nu alsnog te doen.
Reguliere tarieven
Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden
€ 275
Begrafenismis (rouwgeld) € 440
Huwelijksmis (trouwgeld) € 440
Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst € 60
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een
voorafgaande kerkdienst € 440
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra
dienst) € 440
Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar € 62,50
10 jaar € 125
20 jaar € 250
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar € 137,50
10 jaar € 275
20 jaar € 550
Kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder
voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk
(extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de
dag van de betreffende kerkdienst c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald
(of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar
tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
De minimumkerkbijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 110.

23

Aplha-cursus

van start in Venray
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op
Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof.
Wereldwijd hebben al ruim 25 miljoen mensen in 169
landen een Alpha gevolgd. Op 23 januari start Alpha
nu ook van in Venray.
Op donderdagavond 23 januari start in het zaaltje van de
Paterskerk (aan de Leunseweg 5) de eerste Alpha. Middels
een serie wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten
ontdekken deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke
avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de deelnemers naar een korte
en inspirerende inleiding. Elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal waarover doorgepraat wordt in kleine gespreksgroepen. Voorbeelden
hiervan zijn ‘Wie is Jezus?’, ‘Waarom stierf Jezus aan het kruis?’ en “Bidden; hoe en waarom?’.
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen al een Alpha gevolgd. Alpha is voor iedereen: jong
of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom! Alpha geeft je de kans om de zin
van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte
voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.
nl.
Heb je vragen over Alpha? Heb je belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op met
Arthur Gerritzen (06-46656753 of alphavenray@gmail.com). Aanmelden kan tot 21 januari.
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50-jarig jubileum

Chrisko

Op zondag 24 november j.l. vierde koor Chrisko hun 50
jarig jubileum tijdens
een druk bezochte Heilige Mis.
Op het einde van de viering werden alle leden van het
koor door deken Smeets in het zonnetje gezet door hen te
bedanken voor alle mooie zang tijdens de vele vieringen die ze
opluisterden.
In het bijzonder werd dirigente Norma Ansinger genoemd.
Zij ontving een eremedaille in goud van de deken, namens de
Gregorius vereniging.
Na de Heilige Mis was er nog een gezellig samenzijn met
familie, oud koorleden en vaste kerkbezoekers.

‘In het bijzonder werd dirigente
Norma Ansinger genoemd’
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Merry Christmas
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Ik geef de pen door aan...
...de creche van de Paterskerk dit keer! En omdat ik, Marloes,
zelf ook een oppas ben bij de creche, schrijf ik hier even
een kort stukje over.
De creche in de Paterskerk is ontstaan doordat er steeds
meer kinderen in de vriendengroep van de misdienaars werden
geboren. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat het
niet altijd even handig is om kinderen bij te hebben tijdens de
mis, en dan bedoel ik de kinderen die nog te klein zijn voor de
kinderwoorddienst. Dus daar bedachten we iets op! Tijdens de mis
in de Paterskerk (van 11:00 uur tot 12:00 uur) is er in het zaaltje
in de pastorie een creche voor kinderen die nog te jong zijn voor
de kinderwoorddienst en lekker willen spelen met speelgoed en
leeftijdsgenootjes. Op deze manier kunnen de ouders genieten van
de mis, zonder zich zorgen te maken over hun kinderen.
Als ik de oppas mag zijn bij de creche haal ik daar altijd veel voldoending uit. Ik vind het
hartstikke leuk om met kinderen te spelen (ik ben ook oppas aan huis in mijn vrije tijd) en
het doet me goed om te weten dat de ouder(s) goed de mis kunnen volgen op deze manier,
want het geloof vind ik ook erg belangrijk! Als ik niet aan het oppassen ben, dan zit ik
namelijk in de kerk.
Hoe kwam ik nou bij deze creche uit? Want nee, ik heb zelf (nog) geen kinderen. Nou, dat
begon allemaal met mijn lieve vriend. Negen jaar geleden (vroegâh) kreeg ik verkering met
Denny, een van de misdienaars van de Paterskerk. Al snel raakte ik bevriend met de rest
van de misdienaars en de aanhang daarvan. Inmiddels ben ik goed bevriend met deze lieve
mensen en ken ik ook hun kinderen goed. Toen zij met het idee kwamen om een creche
te beginnen voor tijdens de mis in de kerk, was ik dan ook erg enthousiast! We hebben
wat rondgevraagd of er interesse was in een creche, en ook of er interesse was om op te
passen. Dit pakte allemaal goed uit en elke paar maanden krijgen we netjes een oppasschema
toegestuurd van één van de oppassers en zo zit er elke week iemand in het kamertje in de
pastorie, verscholen tussen het speelgoed en de kinderen.
Dus, wil je graag naar de mis in de Paterskerk, maar weet je niet wat je moet doen met je
lieve kinders? Dan weet je nu dat er een oplossing is! Kom gerust een kijkje nemen. Wil je zelf
graag oppas worden (ongeveer) eens per maand? Laat het aan me weten! Voor vragen mag
je ook terecht bij mij: 0642025830.
Marloes de Bree
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Vieringen Kerstmis
Grote kerk

Zaterdag 21 december 2019
19.15 uur Avondmis: Vierde zondag van de
advent
Zondag 22 december 2019
9:30 uur Hoogmis: Vierde zondag van de
advent
Maandag 23 december 2019
9:00 uur H. Mis
Dinsdag 24 december 2019 Kerstmis-avond
GEEN mis om 9.00 uur
17.00 uur: Kindje Wiegen (viering voor kleuters
en peuters met kerstverhaal en kerstliederen)
19.30 uur: Gezinsviering
23.00 uur: Nachtmis (St. Petrus’ Bandenkoor)
Woensdag 25 december 2019 Eerste
Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (Venrays Mannenkoor)
Donderdag 26 december 2019 Tweede
Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (MMSK Petrus’ Banden)
Vrijdag 27 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het
monument voor naamloze en doodgeboren
kinderen

Paterskerk

Dinsdag 24 december 2019
16:00 uur kindje wiegen: viering voor
peuters en kleuters met kerstverhaal en
kerstliederen (samenzang)
18:00 uur plechtige gezinsviering (Chrisko)
21:00 uur Nachtmis (Zangers van St. Frans)
Woensdag 25 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Zonnelied)
Donderdag 26 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Crescendo)
Zaterdag 28 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Zondag 29 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Dinsdag 31 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Woensdag 1 januari 2020
11.00 uur Gezamenlijke Mis in de Grote
Kerk. Aansluitend Nieuwjaarstreffen in
Anno’54

Zaterdag 28 december 2019
19:15 uur: H. Mis
Zondag 29 december 2019
9:30 uur: Hoogmis
Maandag 30 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Dinsdag 31 december 2019 Oudejaarsavond
9.00 uur: Heilige Mis: (Oudejaarsdankdienst)
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54
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Redactie
Adres: Leunseweg 5, 5802 CE Venray.
Email: samenkerkvenray@gmail.com
Website: www.grotekerkvenray.nl
Gratis abonnement? Opzeggen? Adreswijziging?
Stuur een mailtje of een briefje.

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 11.30 uur, telnr.: 0478-550740;
stipendium: € 10,- voor missen op weekdagen,
€ 25,- voor weekendmissen.
IBAN: NL49 ABNA 0579 7394 81

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 NL59 ABNA 0484 1000 17 of
NL82 INGB 0001 1748 63 inzake kerkbijdrage.
Voorzitter comité kerk- bijdrage: dhr. F.
Welschen.
Penningmeester parochie Sint Petrus’ Banden:
Maris Heijnen.
H.H. Missen
Weekdagen:
Zaterdag:
Zondag:

Overleden
26-09-19
04-10-19
05-10-19
07-10-19

Inloopmorgen op woensdag
Pastorie: 9.30 - 12.00 uur

9.00 uur
19:15 uur
9.30 uur

08-10-19
10-10-19
13-10-19
21-10-19
07-11-19
15-11-19

Maria Noijen-Willems
Wim Cornelissen
Andreas Mossou
Mientje van den
Boom-Toonen
To Hendriks-Willemse
Ad Swinkels
An van Mil-Pouwels
Noor Huybers-Poels
Teng Maassen
Wiel Stoffels

Gedoopt
10-11-19
10-11-19
10-11-19

Sep de Lauw
Sem Moorrees
Ferro de la Roy

Kerkbijdrage
Op bankrekening 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.

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

96 jaar
91 jaar
84 jaar
88
83
81
92
93
93
81

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
26-10-19
Gedoopt
19-10-19
27-10-19

Ria van Kesselvan Vendeloo

74 jaar

Tjavano Stoc
Jeremiah Elbers

Sluiting dependance Carolushuis
Vanwege bezuinigingen in het bisdom Roermond wordt verzendboekhandel en webshop het Carolushuis opgeheven.
De dependance van het Carolushuis in de pastorie aan de Leunsweg is per 21 november gesloten.
Als u op zoek naar boeken overhet geloof of cadeautjes voor uw kind bij de Eerste Communie of het Vormsel kun u
online terecht bij Samuel Advies.
Samuel Advies voor Geloofsgroei is een non-profit organisatie die de liefde van God bij de jeugd van nu wil brengen.
De organisatie ontwikkelt mooie materialen en geeft advies aan iedereen die zich inzet voor de geloofsopvoeding van
kinderen, tieners en jongeren. Samuel bestaat sinds 1987.
Email: info@samueladvies.nl
website: https://www.samueladvies.nl
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