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Nieuwsbrief Parochies Venlo-Noord 
Jaargang  2  – nummer  6  Parochies Venlo-Noord    

JUNI 2021    H. Hart/H. Nicolaas/H. Michaël  

 Banknummers 
 H. Hart  NL 05 RABO 015 38 10 440 
 H. Nicolaas NL 28 INGB 000 10 59 629 
 H. Michaël  NL 71 RABO 015 38 10 319 

 Contact 
 Website: rkvenlo.nl 
 Pastoor Kunnen: jmkunnen@outlook.com (077-3513002) 
              Diaken C. Sonnemans: diakenvenlo@outlook.com (06-57620133) 
   

Parochiecentrum: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
             Telefoon: 06-14506195 
      Adres: Pastoor Kierkelsplein 18, 5916 SW Venlo 
      Openingstijd parochiecentrum: dinsdag van 09:00-11:00 uur 

     H. Mis: iedere zaterdagavond om 19.00 uur 

PINKSTERACTIE 

We hebben € 118,00 kunnen overmaken naar de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM).  
De WNM ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel 
zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereld-
wijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit 
doet de WNM al meer dan vijftig jaar! 

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de 

missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.  

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen  

 

TERUGBLIK 1E HEILIGE COMMUNIE 

Het was een mooie 1e H. Communieviering op zondag 30 mei. Acht Communicanten, de gezinnen waartoe 
zij behoren en de opa’s en oma’s namen deel aan de viering.  
 
“Alle kleuren van de regenboog” was het thema. De regenboog is het Bijbels symbool 
dat God Zijn Schepping tot voltooiing zal brengen. Hij rekent daarbij op onze hulp. 
Jezus wijst ons de weg.  
Elke kleur van de regenboog kreeg van de kinderen een waarde die nodig is 
om vrede in de wereld te krijgen:  liefde = goed omgaan met anderen, 
respect voor alle leven, vergeving vragen en schenken, dankbaar zijn, jezelf 
zijn, positief zijn, eerlijk zijn.  
 
De communicanten staken hun eigen doopkaars aan met het vuur van de Paaskaars. Kinderen begrijpen dit 
al een beetje. Wij, volwassenen, leven hen voor, wat Jezus bedoelt als Hij ons Zijn Levensbrood te eten 
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geeft. Het was een zinvolle, goed beleefbare viering. Dank aan de ouders die zich hiervoor zo hebben 
ingezet. Ook de livestream-uitzending mocht er zijn.  
 
(pastoor Tjeu Kunnen)  

 

Spreuk van Don Bosco  

“Het eerste geluk van een kind is de ervaring dat het wordt bemind” 

 
60-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR KUNNEN 
Op 18 maart jl. was het 60 jaar geleden dat pastoor Kunnen tot priester werd gewijd. Helaas konden we 

vanwege de coronapandemie geen feest vieren. Nu al veel mensen gevaccineerd zijn en veel maatregelen 

versoepeld worden is het parochieplatform voornemens om het weekend van 2 en 3 oktober aanstaande 

een feest te organiseren voor onze pastoor (uiteraard als alles volgens de regels mag!).  

Zet de datum alvast in uw agenda. Wij houden u te zijner tijd op de hoogte van het verdere vervolg. 

 

ZATERDAGAVOND 19.00 UUR MICHAËLKERK 

We mogen weer met vijftig mensen vieren!!! 

U bent welkom in onze kerk. 

Wij zijn blij als óók ú er bent, om samen met geloofsgenoten het leven te vieren. We houden ons aan de 

coronavoorschriften: desinfecteren, 1,5 meter afstand, mondkapje….. En binnenkort zijn we allemaal 

gevaccineerd.  

Dus, weet dat u zéér welkom bent! En zegt het voort! 

w.g. 

Tjeu Kunnen pastoor 

 

OOK IN CORONATIJD GEWONE KERKELIJKE UITVAART 

In veel overlijdensadvertenties wordt vermeld: Vanwege corona heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden. 

Dat mag natuurlijk, als het een keuze van de familie is. Maar dat hoeft niet want ook in deze coronatijd kan 

er een gewone kerkelijke uitvaartdienst worden gehouden. Op dit moment geldt het toegestane aantal 

100.  

Ook muzikale solisten zijn toegestaan. Omtrent deze en alle andere zaken kan een overleg met de parochie 

verhelderend werken. Vragen? Bel pastoor Kunnen tel. 077-3513002. 

 

OPEN INLOOP DE WINDMEULE  

Er gloort weer langzaam licht aan het einde van de tunnel………   

Gemeenschapshuis De Windmeule was er helemaal klaar voor om de Open inloop van start te laten gaan. 

Echter toen kwam Corona……..  

 

Zoals het zich nu laat aanzien worden de Corona maatregelen in fases versoepeld en ziet het er naar uit dat 

we in september 2021 eindelijk van start kunnen gaan met de Open inloop in Gemeenschapshuis De 
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Windmeule. Houdt uw brievenbus en sociale media in de gaten! Wij hebben er in ieder geval ontzettend 

veel zin in en houden u op de hoogte, we staan in de startblokken. 

 

De Open Inloop in Gemeenschapshuis De Bantuin is vanaf 8 juni weer toegestaan. 

Iedere dinsdagmorgen van 9.30-12.00 uur kan men binnenlopen voor een kopje 

koffie en een praatje. 

 

 

FRATELLI TUTTI (ALLEN BROEDERS EN ZUSTERS) 
Zo heet de nieuwe encycliek van Paus Franciscus. Het is zeer de moeite waard deze warme en gloedvolle 

boodschap van Paus Franciscus te lezen. Hij wijst de weg naar vrede en gerechtigheid in de wereld aan de 

leidinggevenden, en eigenlijk ook aan ieder van ons. 

Binnenkort besteden we er meer aandacht aan. U hoort van ons. 

 

 

BRIEF VAN PASTOR THEO PETERS  

Aan parochianen, verenigingen, vrienden en allen met wie ik kennis heb gemaakt in de jaren dat ik in Venlo 

e.o. werkzaam was. 

 

Beste mensen, 

 

Zoals jullie wellicht al weten, gaat het al een tijdje niet zo heel goed met mij en worden veel dingen voor mij een 

steeds moeilijkere opgave. Zo is zelfstandig wonen niet langer een reële optie meer . 

Daarom ben ik verhuisd naar zorgcentrum Sevenheym in Sevenum. In Sevenum wonen ook een broer en zus van 

mij; dat is fijn. 

 

Ik heb het er erg moeilijk mee, dat ik door deze plotselinge overgang naar het zorgcentrum niemand heb kunnen 

bedanken voor de fijne contacten, voor de fijne samenwerking met en in de verschillende werkgroepen en vereni-

gingen.  

Het liefst had ik van iedereen persoonlijk afscheid genomen. 

Zo Jammer.  

Daarom wil ik dit alsnog doen via deze brief. 

 

Aan iedereen een dank je wel voor de mooie tijd die ik in Venlo-Zuid maar  

ook daarbuiten, heb mogen beleven.  

Ook voor het vele dat ik met jullie mocht delen.  

En voor de samenwerking in verschillende werkgroepen en de vele  ontmoetingen die ik mocht hebben vanuit mijn 

functie als jullie pastor en nog vele jaren daarna als pastor met pensioen. 

 

Dank jullie wel allemaal; ik mis jullie allen. 

 

Een hartelijke groet vanuit Sevenheym in Sevenum. 

 

Theo Peters 
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DE ACTIE KERKBALANS LOOPT WEER 
Ieder jaar deelt het federatiebestuur met u het financiële reilen 

en zeilen van de federatieparochie. We doen dat via onze 

jaarlijkse flyers, maar ook door een en ander mondeling in de 

kerken toe te lichten. De leden van het federatiebestuur deden 

dat in de vieringen van 29/30 mei tijdens alle vieringen in alle 

kerken. Het verhaal dat werd gehouden staat hieronder. 

Vorig jaar moesten we deze mondelinge informatie voorbij laten gaan; na een terugloop van het maximale 

aantal bezoekers van 100 naar 30, dwongen de coronamaatregelen in december 2019 ook de kerken hun 

deuren volledig te sluiten. Dat viel zeer zwaar: 

- het hoogfeest van kerstmis stond voor de deur 

- in coronatijd hadden veel mensen het al moeilijk genoeg; in de kerk nog kunnen samenkomen deed hen 

goed 

Thema 

Nu we ons juist dit jaar misschien soms zorgen maken over hoe het vandaag verder moet, is het wel 

spannend dat juist dit jaar het thema van de Aktie Kerkbalans is  

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 

Maar misschien ook weer niet zo spannend als het lijkt; de thema’s “vandaag” en “morgen” passen wel 

goed bij elkaar wanneer we om ons heen kijken. 

Kerk zijn is samen delen, is verbinding brengen waar we misschien wat verloren of eenzaam zijn in onze 

kleine bubbel, kerk zijn is gemeenschap vormen. 

We zien dat in deze tijd de kerk over de nodige veerkracht beschikte: 

* Pastores hebben veel zieken, stervenden en hun nabestaanden bijgestaan, voor overledenen, binnen de 

regelgeving, een passende uitvaart verzorgd 

* In de diaconie moesten de bezoekjes plaatsmaken voor een telefoontje of een kaartje om te blijven omzien 

naar elkaar, zowel naar mensen binnen als buiten de kerk. 

* Om meer dan kerkgangers de vieringen mee te kunnen laten vieren, werd overgegaan tot een livestream 

vanuit een van de Venlose kerken, de H. Familiekerk. 

* De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie ging via Zoom-lessen; doopvieringen werden uitgesteld, 

evenals huwelijksvieringen. 

Kortom, alle pijlers van de kerk moesten inspelen op de nieuwe situatie die corona met zich meebracht. 

Maar het gebeurde en het ging. Zij bleken er vitaal genoeg voor te zijn. 

Hiermee komt tot uitdrukking dat de kerk een gemeenschap is waar het niet om religie en rituelen alleen 

gaat, maar waar het ook gaat om een relatie, een verbond en toewijding vanuit de liefde van Christus. Deze 

opdracht aan ons, ligt in het verlengde van de lezing die we zojuist hebben gehoord (Mt, 28,16-20): Jezus 

roept ons op vanuit ons doopsel te leven en niemand uit te sluiten maar eerder te groeien tot een 

gemeenschap die open staat voor iedereen. 

We willen heel even inzoomen op de financiën. 

Financiën 

Geef vandaag voor de kerk van morgen... 

maar om die kerk van morgen te hebben, moet die er van vandaag wel zijn. 
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Het evangelie zelf is wel gratis, maar de verkondiging ervan niet, die brengt wel kosten met zich mee. Die 

kosten zitten dan voor het grootste deel in: pastoraat en gebouwen, waarbij onder pastoraat vallen: 

personeelskosten, diaconie en catechese. Hierbij mogen we niet onvermeld laten dat veel van het werk in de 

diaconie, voor mensen van zowel binnen als buiten de kerk, verricht wordt door vrijwilligers. Zij zijn met het 

geven van veel tijd hiervan het smeermiddel. Voor de catecheselessen op de basisscholen geldt hetzelfde. 

En wanneer we deze twee hoofdpijlers - onroerend goed en pastoraat - financieel onder de loep nemen zien 

we bij beide posten een vermindering van de inkomsten. 

Bij de post ‘onroerend goed’ van 2020 is de verschuiving ten opzichte van 2019 het grootste.  

De lagere inkomsten zijn te verklaren doordat het federatiebestuur aan zijn huurders, vaak ondernemers in 

de Venlose binnenstad, huurcompensatie heeft verstrekt om de coronaverliezen enigszins te compenseren. 

De lagere uitgavepost voor onroerend goed wordt verklaard door de verkoop van gebouwen (bv 

Nicolaaskerk); deze vergen dan geen onderhoud meer. 

Over de toekomst van de H.Hartparochie is het bestuur in gesprek met een aantal betrokkenen en 

belangstellenden over een nieuwe bestemming voor de kerk. In die nieuwe rol moet het kerkgebouw een 

sociaal-maatschappelijke functie krijgen in de wijk en tevens recht doen aan de fraaie locatie aan de 

rotonde. 

Het vorig jaar dekten de inkomsten uit de parochianen zo’n 49% van de totale benodigde uitgaven. In 2020 

betrof dat 41%. Voor deze afname van inkomsten uit parochianen zijn wel wat verklaringen te geven: 

* als gevolg van de coronamaatregelen konden lang niet alle vaste kerkgangers de vieringen bezoeken. Dat 

leidde uiteraard tot beduidend minder inkomsten uit de wekelijkse collectes. 

* ook liepen de inkomsten van kaarsen vanzelfsprekend terug. 

* het afgelopen jaar overleed, al dan niet a.g.v. corona, een aantal vaste KB-donateurs. 

Daarnaast is het ook vermeldenswaard dat zich een aantal nieuwe kerkbalans-donateurs heeft gemeld, 

mensen die in onze wijken zijn komen wonen, jonge mensen soms. En dat is heel verheugend. Zij hopen dat 

de kerk er in de toekomst ook is voor hun kinderen. Het parochieplatform Venlo-Oost heeft bij de Actie 

Kerkbalans van nu, 2021, zich met name ook gericht op jonge gezinnen in de parochie, gezinnen van wie het 

afgelopen jaar een kindje is gedoopt, kinderen de E.H.Communie hebben gedaan of die dit jaar gevormd 

gaan worden. 

 

De rol van de Actie Kerkbalans 

Het Federatiebestuur onderneemt natuurlijk actie om de inkomstenpost te verhogen en de uitgavenpost te 

verlagen: 

- (gedeeltelijke) verhuur van onroerend goed (hogere inkomsten) 

- verkoop van kerkgebouwen die aan de eredienst zijn onttrokken verlaagt de uitgavenposten (geen energie 

en onderhoud), verkoop van de Nicolaaskerk.  

Bij de post ‘onroerend goed’ van 2020 is de verschuiving ten opzichte van 2019 het grootste. 

De lagere inkomsten zijn te verklaren doordat het federatiebestuur aan zijn huurders, vaak ondernemers in 

de Venlose binnenstad, huurcompensatie heeft verstrekt om de coronaverliezen enigszins te compenseren. 

Afsluiting 

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers, die hun tijd, kennis en kunde ter beschikking 

stellen, en andere betrokkenen, hebben onze parochies hun werk in 2020 kunnen voortzetten. 

Velen maakten hun bijdrage voor 2021 al over.  
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Met uw bijdrage zijn we ook in staat uw priesters en diakens de pastorale zorg te laten verlenen aan 

mensen in nood. We zijn in de gelegenheid mooie vieringen, met goede koren, met orgelmuziek te blijven 

bieden. We zijn een geloofsgemeenschap, waar plaats is voor ieder en hopen dat in het Venlose nog lang te 

mogen en kunnen blijven. 

Op deze manier zorgen we er samen voor dat we de kerk kunnen doorgeven aan de generaties na ons. 

Heel hartelijk dank. 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden (van Allerheiligen tot Allerheiligen):     
 
15/11  Truus Houkes-Derksen (82 jaar, Hogeweg 170) 
16/12  Hay Doensen (77 jaar, Gerrittenweg 35) 
24/02  Zr. Hilary Post (94 jaar, Hakkesstraat 26) 
05/04 Annemarie Kuijpers-Bouts (86 jaar, Karel van Egmondstraat) 

a.s. Doopvieringen 

03/07  14.00 uur Doopviering Salina Vullings 
18/07  10.30 uur Doopviering Ivy Achten en 1e H. Communie Mila Achten 
01/08  13.30 uur Doopviering Julio Frits Janssen 

 
MISINTENTIES VAN JUNI/JULI 
Zaterdag 12 juni 19.00 uur 

Fam. Ex-Deckers 

Piet en Johanna Vogel-Franssen 

Zaterdag 19 juni 19.00 uur (muziek: trompet) 

Joseph Hunnekens 

Fam. Veldhuys-Uitjens 

Hay Doensen 

Zaterdag 26 juni 19.00 uur (muziek: saxofoon en trompet) 

Petrus Sanders en echtgenote 

J. Wouters -de Gruyter 

 

Zaterdag 3 juli 19.00 uur                                                                                                               

Michaël Jozef Winters 

Christina Maria Kersbergen 

pastor Teng Claessens 

Pierre Driessen en Gert Driessen-Vullings (St) 

Zaterdag 10 juli 19.00 uur 

Michel van der Feesten 

Bert Kunnen 

Tiny Arts 

Gène Schreurs 

Nelly Korsten-Kunnen 

Jan Kunnen 
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Zaterdag 17 juli 19.00 uur 

Johannes Leurs 

Henricus Gudden 

Zaterdag 24 juli 19.00 uur 

Giel en Lucy Hirdes-Neefs 

Mart. Gitsels-Pannemans 

Frist Nellissen-Touwel 

Zaterdag 31 juli 19.00 uur 

Hans Lankreyer en Truus Lankreyer-Peeters 

 
PRIESTER NODIG? Bel 06-24845566 
BELANGRIJK! Heeft u dringend een priester nodig dan kunt u bellen met pastoor Kunnen, tel. 077-3513002. 
Is hij niet bereikbaar, bel dan 06-24845566. Dit nummer is automatisch doorgeschakeld naar de priester die op 
dat moment dienst heeft. 
 

 
BEHOEFTE AAN EEN GESPREK OF BEZOEK? 
Heeft u behoefte aan een gesprek met een priester dan kunt u een afspraak maken met pastoor Tjeu 

Kunnen tel. 077-3513002. Hij komt graag naar u toe. 

 

ALTIJD AL EEN KERKBANK WILLEN HEBBEN? 
Dan hoeft u nu niet Marktplaats op!  

Zoals u weet is de Heilige Hartkerk aan de eredienst onttrokken. Het federatiebestuur is met een aantal 

partijen in gesprek om deze kerk een nieuwe bestemming te geven. In die nieuwe rol moet het kerkgebouw 

een sociaal-maatschappelijke functie krijgen in de wijk en tevens recht doen aan de fraaie locatie aan de 

rotonde.  

Het niet-liturgische meubilair staat nog in de kerk.  

Daaronder zijn verschillende soorten banken. Hieronder ziet u welk soort banken het bestuur in de 

aanbieding heeft. Met het hout van de grote banken kunt U een prachtig tuinhuis of kast bouwen. 

Heeft u belangstelling? Neem dan via mail contact op met ons kantoor 

(parochiefederatievenlostad@ziggo.nl).  
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6 mini bankjes.  

80 of 120 cm breed en 90 cm hoog.  

Prijs € 150,- /stuk 

 

 

23 banken  

van ca. 190 cm lengte en 84 cm 

hoog.   

Prijs: € 195,- /stuk 

 

 

 

36 banken van ca. 393 cm lengte en 22 banken van 

450 cm.  

Hoogte 87 cm. 

Prijs: € 100,- per 3 banken, zelf demonteren en ophalen 

 

 

8 grenen lichte en donkere zitbanken;    

Maten: 170,195 en 230 cm lengte 

Prijs: donker grenen € 25,- /stuk; licht 

grenen € 35,-/stuk 
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 ZONDAGSGEDACHTE 
 
 
 
 
 

Het is zondagochtend, 
de wolken maken ruimte 

voor de zon. 
 

Het is bijzonder stil, 
alleen waait het een 

beetje. 
 

De glans van de zon 
geeft ruimte aan de natuur.  

 
Het is langzaam wel drukker 
geworden in het luchtruim! 

 
Mooi is het om op tijd de 

ochtend te beleven. 
 

Geniet van deze zondag 
mensen, wat je ook gaat 

ondernemen. 
 
 

 
 
 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Mail dit dan naar: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
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