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Samen Kerk
Inmiddels is een nieuwe editie
van Samen Kerk verschenen.
U vindt het blad hier.

Nieuwsbrief
Velen ontvangen elk kwartaal
‘Samen Kerk,’ het parochieblad
van Venray. Online is het blad
hier te vinden. Daarnaast staat
met regelmaat het een en ander
in met name Peel & Maas. Maar
om zo actueel mogelijk te zijn en
te blijven lanceren we graag deze
maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Meld u hier aan!
Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc:

Blijft dit doen om Mij te gedenken
Liturgische vorming 2020-2021 Venray

Deken, kapelaan & kerkbestuur
wensen u (ondanks alles…)
gezegende kerstdagen en een zalig nieuwjaar!
Dat we de vrede en het licht dat de Heer ons
brengt mogen beleven en waarmaken in 2021!
Kerstavond zijn er geen publieke vieringen. Voor 1ste en 2de kerstdag zijn
kaarten nodig. Ook op deze dagen is het aantal mensen dat we mogen
toelaten in de kerk zeer beperkt. De kaarten zijn in het weekend uitgereikt
aan de kerkgangers. Nog enkele kaarten zijn beschikbaar, voor 2de Kerstdag
(af te halen pastorie Eindstraat). Vanaf 27 december is reserveren niet
meer nodig, maar wel blijft het aantal kerkgangers gemaximeerd.
De nachtmis vanuit de Grote Kerk van 22.30 uur en de Missen op 25, 26 &
27 december van 9.30 uur worden uitgezonden via Omroep Venray!

In het najaar gingen in de Paterskerk de
vormingsbijeenkomsten liturgie van start. Een
enthousiaste groep uit heel Limburg verzamelde zich
corona-proof op het grote priesterkoor.
Voor 2021 staan gepland:
30 januari 2021 inrichting & bouw van de kerk
27 februari 2021 de viering van de eucharistie
20 maart 2021 het kerkelijk jaar
Lees hier alle informatie en mogelijkheid tot aanmelding. Welkom!

Omroep Venray
blijft vooralsnog de uitzending van de zondagsmis om
9.30 uur op tv en internet verzorgen, waarvoor we
Omroep en vrijwilligers dankbaar voor zijn! Hier vindt u
de site van de Omroep.

Sint Jozef

De paus verraste ons met het uitroepen van een
jubeljaar t.e.v. Sint Jozef. Zeker rondom Smakt zijn we er zeer mee vereerd.
Hoe we er invulling aan gaan geven staat hoog op de agenda… na kerstmis!

Het gaat erg goed met de kerk: kaarten voor kerstmis,
anders kom je er niet eens in…
En nog totaal uitverkocht ook!
Problemen hebben we niet, uitdagingen! Maar iemand vond dat te
veel managers-jargon. OK, je kunt ook zeggen: ‘Als men zijn hart
openstelt voor God, zijn er geen levensomstandigheden die we niet
zouden aanvaarden als genade en zegen...’.

Het lijkt wel of in linkse kringen, die zich zo laten
voorstaan op tolerantie, er een heel streng taboe
rust op positief spreken over religie.

Woorden van een abt…

Zing of speel Stille Nacht op
kerstavond, klokslag 22.30 u! Lees hier.

Per 1 december hebben we nog in de aanbieding:
57 traptreden tot de eerste torenkamer a € 20
79 traptreden tot aan de galmgaten a € 50
14 nieuwe traptreden a € 100
1 nieuw bordes a € 1.000

Volg het op Facebook (Sint-Petrus' Bandenkerk Venray)
Dhr. Michael Claessens 06 26 79 54 44 email
Stichting Carillon Venray NL 06 RABO 0147 9648 14

H. Doopsel
Wees welkom, wie zijn kindje wil laten dopen! Of misschien
deze of gene volwassene. Via de site van de Grote Kerk kan
men zich aanmelden. Nieuwe data voor de
voorbereidingsavond moeten nog gepland worden
(na de lockdown).

‘Wanneer u een wolk ziet opkomen in het westen, zegt u meteen
dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer u merkt dat
er wind uit het zuiden komt, zegt u dat er hitte op komst is, en dat
is ook zo’. De aanblik van de aarde en de hemel kunnen wij duiden.
Wij trekken de juiste conclusies. Dat kan doordat de natuur haar
vaste wetmatigheden heeft. Die maken het mogelijk om op grond
van de zichtbare verschijnselen gevolgtrekkingen te maken voor
dingen die op dat moment nog onzichtbaar voor ons zijn. Zo zit een
teken nu eenmaal in elkaar. Het kan een “natuurlijk” teken zijn, of
een technisch teken zoals de wekker die ’s morgens afgaat, of een
afgesproken teken zoals de nationale vlag. Zelfs de woorden en het
schrift dat wij gebruiken, zijn in die zin tekens, net als emoticons.
Ook mensen kunnen teken zijn; zij kunnen verwijzen naar een
instelling of naar een persoon die zij vertegenwoordigen.
De natuur en de hele schepping is zo ingericht, dat wij uit het
waarneembare iets kunnen opvangen over het niet-waarneembare.
Dat gaat zelfs zover dat wij uit al het geschapene iets over de
Schepper zelf kunnen leren. En op die manier hebben wij ook ons
menselijk leven en onze samenleving ingericht. Wij leven overal en
altijd met tekens, van de roos voor de geliefde tot het fluitsignaal
van de scheidsrechter. Om een teken te verstaan is het wel nodig
dat onze aandacht op het verstaan van dat teken is afgestemd: de
plantkundige leest iets anders in de roos dan de geliefde. Het
fluitsignaal klinkt anders voor de musicus dan voor de voetballer.
Elk teken heeft om verstaan te worden een speciale antenne nodig.
Bestaat er ook zoiets als de tekenen van deze tijd? Of, anders
gezegd: is het mogelijk de tijd waarin wij leven, te duiden?
Verwijzen de gebeurtenissen van de grote wereldgeschiedenis,
maar ook die van onze “kleine” persoonlijke geschiedenis, nog naar
iets anders? Zijn het “leesbare” tekens, die onze aandacht richten
op iets wat wij zonder deze tekens niet zouden zien of weten? Of
zijn het niet meer dan naakte feiten, die wij al dan niet gevoeglijk
kunnen vergeten? Concreet aan het eind van dit kalenderjaar: heeft
wat 2020 ons gebracht heeft, een betekenis?
Het antwoord is natuurlijk helemaal afhankelijk van de antenne
waarmee wij luisteren en kijken naar dit jaar. De historicus, de
socioloog, de artiest, de ondernemer, de politicus zullen ieder hun
eigen antwoord hebben. Ieder leest de feiten binnen een eigen
horizon. Maar zijn het ook tekens? Hoe kan ik, als christengelovige,
het voorbije jaar waarnemen? Kan ik er meer in zien dan alleen een
pandemie met wereldwijde gevolgen?
Vóór de tekenen van deze tijd ligt nog een ander teken. Het is het
voortbestaan, de ononderbroken bestendigheid van de natuur en
de schepping. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te
zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer

en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan. Is die
beweeglijke onveranderlijkheid, die onveranderlijke beweging,
enkel een louter astrofysisch en meteorologisch gegeven? Is het
teveel gevraagd om in de duurzaamheid van de kosmos een
voetafdruk, een teken, te zien van een Schepper die trouw blijft aan
zijn schepping? Mag een mens in de onmetelijke schoonheid van de
“eeuwige” sterrenhemel, van onze al miljoenen jaren bestaande
aarde, van het zich steeds herhalende wonder van het menselijk
leven, de oneindige wijsheid en goedheid van de Schepper bezig
zien? Kunnen wij daarin een verre ademtocht lezen van de absolute
trouw, een fundamentele beaming dat het goed is, zeer goed,
ondanks alles? En daarmee ook de zekerheid dat alles wat uit zo’n
alles overtreffende zorg is voortgekomen, niet zal eindigen in chaos
en niets, maar eerder in een voor ons nu nog niet voorstelbare
voltooiing?
Maar blijven we bij de dagelijkse feiten. Wat zouden voor ons
tekenen van deze tijd kunnen zijn? Dit jaar confronteerde ons met
de corona-pandemie. De migratiecrisis maakt onverminderd talloze
slachtoffers. Het menselijk leven in zijn meest kwetsbare fases is
niet meer welkom. De gaafheid van de schepping dreigt te
bezwijken onder onze roofbouw. In de mensenhandel, de drugsen wapenhandel gaan gigantische geldbedragen om. Wat lezen wij
daarin? Wat zegt ons dit? Hebben wij daarmee ook het teken
verstaan? Wat zegt dit alles ons over de betrekking tussen de
Schepper en zijn schepping, over onze betrekking tot deze
Schepper? Zijn deze verschijnselen die praktisch de hele mensheid
betreffen, ook vanuit ons geloof te duiden? Welk licht werpt ons
geloof hierop? Welke signalen vangt de antenne van ons geloof op?
Ik denk dat de tekenen van deze tijd ons op zijn minst uitnodigen
vragen te stellen bij onze omgang met deze wereld. Dat gebeurt
gelukkig ook op vele plaatsen. Allerlei wetenschappers, technici en
zoveel mensen van goede wil komen in het geweer. Maar is in onze
wereldbeschouwing nog ruimte voor de grondovertuiging van heel
het joods-christelijk geloof: Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde? Als hemel en aarde (alles wat
bestaat) tot het bestaan zijn gebracht door een Vader, die in zijn
werk heel zijn wijsheid en goedheid heeft uitgedrukt, hoe komt het
dan dat wij op dit moment zoveel zien vastlopen? Zou dat daarmee
te maken kunnen hebben dat de spelregels van deze schepping niet
goed gevolgd zijn? Willen de tekenen van de tijd ons misschien
bewust maken dat wij op een verkeerde manier met de
werkelijkheid zijn omgegaan? Heeft de Schepper van dit alles de
mens en zijn wereld misschien anders bedoeld dan wij gewoon zijn
te denken? Zijn de haperingen in het systeem als het ware het rode
lampje, talloze rode lampjes, die ons waarschuwen voor de
gevolgen van een ondeugdelijk gebruik? Zijn zij geen dringende
uitnodiging om van richting te veranderen? En misschien eerder
verticaal dan horizontaal?
Wij moeten alles doen om de pandemie te bestrijden en een
nieuwe toekomst op te bouwen. Maar als wij niet bemerken dat
het in deze crisis ook nog om iets anders gaat dan alleen
gezondheid, geld, economie, hebben wij dan het teken wel
verstaan? De corona-crisis, de mensenhandel, de groeiende kloof
tussen arm en rijk en andere ontwikkelingen: die hebben ons iets te
zeggen over iets dat daarbovenuit gaat. Het zijn tekenen die wij
kunnen duiden. Waarom doen wij dat niet?
Dom, Ad Lenglet osb, abt Sint Benedictusberg Mamelis

Bidden om roepingen – januari 2021
“Ik ben een zending op deze aarde;
daarom ben ik hier.”
Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273

Heer,
U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.
De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen,
laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt,
aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”
Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde. Amen.
Zuster Mary Amata Mueller OP
Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard

Christoffels…
Een goed oud gebruik: om Sint Christoffel mee
te nemen onderweg. Hij droeg ooit ’n kindje
de rivier over en bracht het veilig aan de
overkant. Bleek later Jezus te zijn… Sindsdien
is hij beschermer van alles en iedereen in het
verkeer. Op de weg maar ook in het groot
in het leven. Voor wie er nog geen heeft:
op de pastorie (Eindstraat) zijn deze mooie
stevige sleutelhangers te koop voor €4 p.st..

Lied van eenheid |
O kom, o kom Immanuël |
Heer, maak ons één
Kijk en luister het hier!

Links
Bisdom Roermond

Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
Gebouw en cultuurschatten Grote Kerk
Stichting Carillon Venray
Zangers van Sint Frans
Dekenaat Venray

Agenda Doorgehaalde data vervallen vw de coronabeperkingen!
December
22
22

19.00
20.00

Boeteviering voor kerstmis
Bijbel van kaft tot kaft

Geloofwaardig …
GEZOCHT: BEVESTIGING
Toen we nog mochten feesten, applaudisseerden we voor de
bakkers aan de barbecue. Maar wie geeft een pluim aan de brave
ziel die ’s anderendaags het rooster proper schrobt? We moeten
er niet flauw over doen. We hebben graag dat ons werk gezien
wordt. Het doet onze kinderen deugd als ze goede punten krijgen.
Jezus moest zich ooit tevreden stellen met 1/10 toen Hij tien
melaatsen genas. Slechts een van hen kwam terug om Hem te
bedanken. Zoveel kleine en grote dingen worden niet gezien. We
kijken naar de wereld vanuit ons perspectief en zien niet altijd wat
de ander allemaal doet en laat voor ons.
Menselijk Bij Jezus is het de Samaritaan die als enige terugkomt
om te bedanken. Zou hij verwonderd zijn over Gods goedheid? Is
het voor de anderen dan evident dat God hen geneest en hoeven
ze daarom niet terug te keren? Jezus is een vrije mens die werkt in
en met God en die misschien geen dank hoeft te krijgen. Ik voel
me daar kleinmenselijk bij. Zelfs in mijn werk op Gods akker krijg
ik toch graag wat bevestiging. Een vriend noemt dat menselijk in
plaats van kleinmenselijk. We zijn geen machines…
Bulldozers In onze kerk lopen er mensen rond die hard en bitter
reageren. Dat staat zo haaks op de evangelische vreugde.
Spontaan zou je denken dat het hun karakter is. Ze komen over als
bulldozers in Jezus' naam. Zulke mensen kom je liever niet tegen.
Soms vraag ik me af of ze te weinig liefde en vriendschap
ondervinden. Misschien kregen ze weinig bevestiging en zijn ze
onzeker. Als ik in mezelf frustraties ervaar, ga ik spontaan naar
anderen om te ventileren. Dat helpt, maar er is een grens aan. Ik
doe het steeds minder. Het is een oefenschool om ook naar God
te gaan.
Kaars Bij een kruisbeeld zien we een Christus in totale
eenzaamheid. Hij straalt kwetsbaarheid uit en tegelijk rust. Al had
Hij misschien niet zoveel bevestiging nodig, Hij had ook gevoelens.
In ons christelijke geloof gaan het horizontale en het verticale
samen. We hebben de verbondenheid met God én de anderen
nodig. Wanneer we bevestiging ervaren, proeven we even wat
het is gelukkig te zijn. Het geluk is als een kaars. Als je te hard
lacht, gaat ze uit. Het geluk maakt geen lawaai en vaak besef je
pas achteraf dat het er was. Soms moet je gewoon in stilte verder
doen zonder bevestiging. Ik daag jou en mezelf uit om, zoals die
Samaritaan terug te gaan om te bedanken. We zijn nogal geneigd
de ander aan te spreken op die ene steek die hij liet vallen in
plaats van hem te bedanken voor de duizend dingen die hij goed

Paterskerk
Pastorie Paterskerk

heeft gedaan. De dankbaarheid zit nochtans diep in onze
geloofstraditie. Eucharistie is dankzeggen. Bedankt om tot het
einde te lezen, je bent een schat! Tine de Leeuw in Tertio 23/09/2020

Dat er een Geest bestaat…?
Soms zijn de lezingen bijzonder actueel. Zo kwam de apostel
Paulus in Efese. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij de
vraag voor legde: ”Hebben jullie de heilige Geest ontvangen, toen
jullie het geloof hebben aangenomen?” Het antwoord verbaast
Paulus in hoge mate: “We hebben niet eens gehoord, dat er een
heilige Geest bestaat.” Het zou zomaar een voorval uit 2020
kunnen zijn.
Met de heilige Geest weten de meeste gelovigen vaak niet zo
goed raad. Waarvoor is de heilige Geest nodig? Wat kun je van te
voren niet en wat kun je na het ontvangen van de heilige Geest
wel? Heb je de heilige Geest wel nodig?
Allereerst wekt de heilige Geest een verlangen naar Jezus in ons
hart, want ons hart blijft onrustig zoeken naar liefde, naar
bezieling en troost. Ons hart verlangt antwoorden op de grote
levensvragen die zich aan ons opdringen over goed en kwaad,
over leven en dood, over ons levensdoel. Mensen willen niet
zomaar leven of zomaar geleefd hebben. Ze hebben ook een
geweten, dat geleid en gestuurd wil worden. Ze willen ook iets
voortzetten van datgene wat Jezus begonnen is.
De heilige Geest zet het heilswerk van Jezus voort en dat gebeurt
in de heilige momenten die we Sacramenten noemen. Behalve het
Doopsel en het Vormsel zijn er nog die andere genademomenten,
waarin we beleven, dat we naar Gods beeld en gelijkenis zijn
geschapen, maar dat we bovendien mogen ervaren dat we als
Gods kinderen zijn aangenomen en in zijn blijvende en trouwe
liefde blijven. Dat gebeurt in elke Eucharistie als de Heer ons
zichzelf geeft als het voedsel tot eeuwig leven. Het gebeurt in de
wijding, in het sacrament van het huwelijk, in de vergeving van de
zonden en in het binnenleiden in het eeuwige leven door de
ziekenzalving. Kortom: wij hebben de heilige Geest nodig.
Het is de heilige Geest die ons de weg door het leven wijst bij de
vele keuzes die zich aan ons opdringen, opdat we de juiste weg
gaan en ons niet laten verleiden tot gemakzucht en egoïsme. Door
de heilige Geest wordt iets van Jezus in ons herkenbaar. Helaas
zijn christenen zo vaak onherkenbaar. Laten we daarom bidden
om die bezieling van de heilige Geest, zodat we ernaar verlangen
om met Christus verbonden te leven en zijn heilswerk.

