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Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Zij kunnen hun naam en 
adres doorgeven aan het parochiekantoor van Venlo-Oost (zie bovenaan deze brief). 
In de inhoudsopgave hieronder leest u welke onderwerpen hierin een plaats hebben. 
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40-jarig priesterjubileum deken Jos Spee 
Zondag 13 juni a.s. is het precies 40 jaar geleden dat 
deken Jos Spee in de kathedraal van Roermond tot 
priester werd gewijd. 
De coronamaatregelen zijn nog niet versoepeld dat dit 
jubileum grootschalig met alle parochianen kan worden 
gevierd.  
Deken Spee wil dit belangrijke jubileum op die dag echter 
wel liturgisch vorm geven met een plechtige hoogmis in de 
Sint Martinusbasiliek om 10.00 uur. Hij zal dat doen, 
samen met de priestercollega’s uit Venlo.  

Deze viering zal muzikaal worden omlijst door de Schola, een dubbelkwartet uit het 
Franciscuskoor, Bernadette Wiggers en Theo Hes. 
Op deze zondag komen de eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Familiekerk en de 
dienst van 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te vervallen. 
 
 

Gerestaureerde mijter van bisschop van Hoensbroeck terug in de basiliek 
17 augustus 2019, velen van ons herinneren deze dag nog 
goed, de herbegrafenis van Philippus Damianus Ludovicus 
Ignatius Victorinus van Hoensbroeck, bisschop van Roermond 
vanaf 1775. Op de kist waarin zijn stoffelijke resten lagen lag 
zijn, inmiddels gerestaureerde mijter. 
Afgelopen vrijdag 21 mei heeft deken Spee uit handen van 
Jacob Schotten, beleidsadviseur erfgoed binnen de gemeente 
Venlo, deze mijter definitief in ontvangst genomen. Tot dan 
toe lag de mijter in het Venlose gemeentearchief. 
Dit gebeurde staande voor het graf van de ‘vergeten’ 
bisschop. 
Voor deze mijter komt er een fraaie tentoonstellingswijze in de 
basiliek. 
 
 
 
 
 

 

Het Heilig Vormsel 
Op vrijdag 16 juli zal bisschop Harrie Smeets het sacrament van het 
Heilig Vormsel toedienen aan  ongeveer 20 vormelingen van de 
Martinusschool, de scholen van Venlo-Oost en die van Venlo-Zuid. 
Deze viering vindt plaats in de H. Familiekerk op vrijdag 16 juli om 
19.00 uur. 
Voor de vormelingen een heel bijzondere afsluiting van een al even bijzonder 
schooljaar. 
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Pastor Theo Peters is verhuisd  
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 verenigingen.  
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 
 

Stand van Zaken Actie kerkbalans 
Graag houden wij u op de hoogte te houden van de 
stand van zaken van de Actie kerkbalans in de 
parochie van Onze Lieve Vrouwe.  
Onderstaande afbeelding laat het verloop hiervan 
duidelijk zien. 
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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. 
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. 
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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.  
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 daarvoor.  
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De ecologische tuin vordert gestaag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het gaat nu dus wel heel snel... de sla komt al uit de grond. 
Dus alleszins de moeite waard op de ontwikkelingen te volgen op de site: 
https://venlo-oudzuid.nl/aanleg-stadstuin/stadstuin-in-
ontwikkeling/?fbclid=IwAR2hObbqVS6UvYXH7gp7u2LPsqPSR5Vwrw_G37FRu9ycNQn
3qSIfl8hQieU 
 

Livestreams H. Familiekerk gemakkelijker bereikbaar 
Ons bereikten opmerkingen dat sommige 
belangstellenden het lastig vonden via YouTube of 
Facebook de livestreams van de eucharistie-
vieringen vanuit de H.Familiekerk te vinden. 
De homepagina van de federatie is nu aangepast 
zodat de livestreams gemakkelijker bereikbaar zijn. 
 
De website van de federatie is www.rkvenlo.nl 
Een van de daar genoemde rubrieken is 
“Livestreams”. Onder die kop kunt u de keuze 
maken tussen geplande en eerdere livestreams.  
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Bijzondere data 
De datum voor het H.Vormsel is in overleg met het bisdom vastgelegd op vrijdag 16 juli om 
19.00 uur in de H. Familiekerk. 
 

Elkaar ontmoeten met koffie of thee na de mis 
Als gevolg van de coronamaatregelen is het koffie drinken na de viering niet 
mogelijk. Zodra de regels versoepelen staat de koffie met een koekje weer 
voor iedereen klaar. 
 

Mededelingen 
Vaste vieringen  
1ste zondag van de maand om 10.30 uur Eucharistieviering 
2de zondag van de maand om 10.30 uur Dienst van woord en gebed 
3de zondag van de maand om 10.30 uur Eucharistieviering 
4de zondag van de maand om 10.30 uur Eucharistieviering 
 
Muzikale opluistering van de vieringen 
Bijna elke zondag wordt de viering opgeluisterd door het Parochiekoor 
Venlo-Zuid onder leiding van Oksana Baljva. 
Helaas ligt dit stil vanwege de coronamaatregelen. Maar, het koor zal weer 
van zich laten horen zodra dat kan 
 

Delen van vreugde en verdriet  
In de afgelopen periode deelden we als parochiegemeenschap vreugde en verdriet met elkaar.  
Het sacrament van het doopsel gaan/hebben ontvangen: 
Milan Kuijpers, 30 mei 2021 
Suus Vijver, 11 juli 
Romy Meelkop, 18 juli 
Melina Lammen, 26 september 
 
We namen afscheid van:  
Tonny Faessen - Huberts, overleden 9 april 
Mia Doesborg - Cruisbergh, overleden 5 mei 
 
 
Priester nodig? Bel 06-24845566 
BELANGRIJK!  
Heeft u een priester nodig en uw eigen parochiepriester is niet bereikbaar?  
Bel dan 06-24845566. 
Dit nummer is automatisch doorgeschakeld naar de priester die op dat moment dienst heeft. Die 
priester krijgt u dan direct aan de lijn. 
 
 
Website Parochiefederatie Venlo en de afzonderlijke parochies; www.rkvenlo.nl 

Voor de meest actuele informatie van de parochies in Venlo-stad kunt u 
terecht op de website van de parochiefederatie (www.rkvenlo.nl). Hier kunt u 
via tabblad <parochies> naar informatie over uw eigen parochie. Daar treft u 
ook deze nieuwe uitgave van Drieluik aan. 

Dat zij mogen uitgroeien tot mooie 
christenmensen 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 


