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Een welkome Gast! 
 

Als kind is het heel fijn wanneer iemand bij jullie thuis te gast komt. 

Soms ken je degene die komt heel goed en dan weet je al wat je te 

wachten staat. Oma, opa, een lievelingstante of oom brengen behalve 

zichzelf ook wat voor jou mee. Iets om mee te spelen of op te eten. 

Geweldig! 

Wanneer je ouder wordt kan iemand die te gast komt je op een ande-

re manier verblijden. Ik bedoel niet zozeer met een bloemetje of een 

chocolaatje, terwijl dat natuurlijk heel aardig overkomt, maar veel 

meer door wat die betreffende persoon meebrengt aan persoonlijk-

heid en ervaring. 

Beroemd voorbeeld is natuurlijk de heeroom, de missionaris, die op 

bezoek kwam en in het toen nog internetloze tijdperk een voor jou 

totaal onbekende wereld meebracht in de zo door en door Nederland-

se huiskamer. De woorden van hem en jouw eigen fantasie tilden je 

als het ware op en brachten je in een heel nieuwe wereld. Je werd er 

enthousiast van.  

Naar een dergelijke gast zie je uit, die zie je graag komen. Het is een 

prachtige afwisseling met het gewone van elke dag. De komst van de 

gast maakt je al dagen van tevoren blij, en als het moment daar is, dan 

is de vreugde compleet. 

Over zulk een vreugde en verwachting gaat het wanneer we het 

woord en begrip "Pinksteren" gebruiken. Het woord op zich betekent 

niets meer en minder  dan: "de vijftigste dag", maar de vreugde be-

staat in het feit dat er een geweldige Gast naar ons toekomt. Iemand 

die wat in zijn mars heeft, Iemand die een geweldige wereld voor ons 

openbaart, namelijk de Hemelse werkelijkheid!  (lees verder op blz 3) 
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Gedachteniskruisjes & 

Doopschelpen 

Voor iedere overledene hebben we 

in onze kerk een persoonlijk ge-

dachteniskruisje. Het kruisje staat 

tijdens de uitvaart bij de Paaskaars 

en wordt na afloop van de viering 

opgehangen bij Maria in de dagka-

pel. 

Zo wordt ook iedere dopeling 

gedoopt met een persoonlijke 

doopschelp. Een schelp die door de 

ouders  letterlijk kleur is gegevens, 

door hem zo heel speciaal te ma-

ken. 

Eén keer per jaar worden de schel-

pen en kruisjes uitgereikt aan de 

familie. Er zijn nog enkele kruisjes 

en schelpen niet opgehaald. Dit 

kan echter nog steeds. 

 

 

Heer, geef hen de eeuwige rust 

2 januari 2017  Mw. Regie Peijnenburg - Lelieveldt (78)  

13 februari 2017  Mw. Jo Liebregt - Verhart (82)  

16 februari 2017       Mw.  Truus Geraets - Houben  (86 jaar)  

25 februari 2017  Mw. Tonny Pollux - Laarakkers (83) 

27 februari 2017  Mw. Annie Theunissen - Berkers (98) 

2 maart 2017  Hr. Frits van Soest (94) 

13 maart 2017  Mw. Sophie Lammen-Feller (91) 

4 april 2017   Hr.  Herman THeeuwen (90) 
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Zondag 25 juni om 14:00 uur  Uitreiking doopschelpen van alle dopelingen van mei 2016 t/m april 2017 

Door het H. Doopsel  
opgenomen in onze gemeenschap 

  20 mei 2017 Milano Heintges 

14 mei 2017 Divano Kuijpers 

13 mei 2017 Alessia Sloesen 

2 april 2017                D'leh Coort 

2 april 2017         Damian Świeçh 



Gevraagd! 

 Knutselspullen voor onze 

Kinderkerk. En voor de 

Kinderwoorddienst.  

 Iemand die van iedere 

Nieuwsbrief die wordt 

uitgegeven (ca 6x per jaar)  

een 30-tal exemplaren in 

kleur wil printen?  

Ter verspreiding in 

(verzorgings-)huizen. 

 Kinderkleding. Hier is het 

hele jaar door grote be-

hoefte aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinkster– Communie 

Indien u rond de Pinksterdagen 
graag de Heilige Communie 
wilt ontvangen, maar moeilijk 
in staat bent naar de kerk te 
komen, komen wij graag met 
de Communie bij u thuis! 

Op vrijdag 2 juni tussen 
15:00—17:00 uur. 

Aanmelden en informatie bij 
diaken Guido van Dierendonck:  
06-24353843  of  
diakenvenlo@gmail.com 

vervolg van openingswoord door deken Spee: 

Hij brengt wat voor ons mee: Een blijde verrassing. Het is verpakt in 

een blij vuur. Geen verzengend vuur maar een vuur dat je ziel raakt. 

En niet alleen die van jou, maar die van heel de kerkgemeenschap. 

Het is een glans die onze wereld beschijnt. Een wereld waarin veel 

angst heerst, waar de ene mens de ander doodt, zonder te weten dik-

wijls wie hij doodt. 

Een wereld waarin kerk en geloof lijken onder te gaan in secularisa-

tie en apathie.  

Deze Gast komt dat doorbreken. Hij tilt ons op, laat ons een toekomst 

zien waarin wij bijna niet meer durven geloven. Hij is dan ook niet 

zomaar een  gast, maar zijn oorsprong ligt in de hemel en Zijn Per-

soon is die van de derde van de Heilige Driee nheid:  

De Heilige Geest! 

We verheugen ons over Zijn komst en heten Hem van harte welkom! 

 

Van harte wens ik u allen een Zalig Hoogfeest van Pinksteren toe! 

 

Deken J.H.W. Spee. 
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Pastoor Prasing, 'Ik ben niet alleen de pastoor van de basiliek' 

 

OUDENBOSCH - Bij de combinatie van zijn voor- en achternaam ligt een verschrijving snel op 
de loer. Maickel Prasing herkent dat. ,,Gekscherend zeg ik wel eens: Prasing is mijn naam, 
praising is mijn vak. De pastoor van Venlo vroeg mijn ouders Michaël als doopnaam te ge-
bruiken. Ik stam weliswaar uit een Duitse familie, maar vader en moeder wilden als roep-
naam Maickel. Waar die c dan weer vandaan komt, weet ik ook niet.'' 

We praten met pastoor Prasing in de pastorie naast de basiliek. Aanleiding is zijn zilveren priesterju-
bileum aanstaande zondag. Omdat in alle verschuivingen binnen het religieus hart van Oudenbosch 
ook de pastorie een schakel is, brengen we dat onderwerp eveneens te berde en presenteren we het 
gesprek in de serie 'Caroussel'. 

Maar eerst terug naar zijn jonge jaren. Prasing komt niet uit een overdreven kerkelijk gezin. ,,Ik was 
in mijn jeugd geen misdienaar. Vader was optieker, een technicus. Nadat priesters vanwege het celi-
baat en masse uittraden, had hij het wel gehad met het katholieke geloof.'' Dat veranderde niet op 
slag toen Maickel na de Thomas Mavo in Venlo met Geert Wilders als mede-scholier, theologie ging 
studeren. Herinneringen aan de latere politicus heeft Prasing nauwelijks. ,,Hij werd veel geplaagd, 
dat merkten we wel.'' 

Zilveren priesterfeest voor onze mede-parochiaan     

Maickel Prasing 



Nog meer zilver 

Naast pastoor  Maickel Prasing, 

afkomstig uit Venlo-Zuid, vieren 

binnenkort nóg twee ons bekende 

priesters hun zilveren jubileum.  

Op 13 juni aanstaande is het 25 jaar 

geleden dat pastoor Jos van der Ven 

en deken John Dautzenberg uit 

handen van Mgr. J. Gijsen de 

priesterwijding mochten ontvangen.  

Dankbaar zijn wij God om al het 

goede dat deze drie priesters in de 

afgelopen 25 Jaren hebben mogen 

doen. Voor al het dienstwerk en 

verkondiging waarin zij als herders 

van Gods kudde zijn mogen voor-

gaan. 

 

Voor een persoonlijke felicitatie: 

ZEH Maickel Prasing 

Markt 59 

4731 HN  Oudenbosch 

maickelprasing@planet.nl 

 

ZEH Jos van der Ven 

Baarlosestraat 1 

5921 EB  Blerick 

 

HEH John Dautzenberg 

Keizer Karelplein 3 

6211 TC   Maastricht 

 

 

Op zaterdag 10 juni zal om 11:00 uur 

in de kathedraal in Roermond, 

Henyer García door Mgr. Frans  

Wiertz tot priester worden gewijd . 

Kapelaan García zal benoemd 

worden in Maastricht. 
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Studie 

Terwijl Wilders afhaakte en snel trouwde, stortte Prasing zich op zijn studie aan de 
theologische faculteit van Heerlen. ,,Duits zou het worden. Theologie beschouwde ik 
als een tussenjaar, maar de sfeer op school met studiegenoten als Paul Verbeek en 
Frank van Gerwen en een stageperiode in Kalsdonk wist dat ik op mijn plek was.'' 

Hij zwoer aanvankelijk nooit priester te worden, maar zijn liefde voor het parochie-
werk dreef hem toch in een pastorale functie. Omdat bisschop Gijsen de Heerlense 
opleiding niet erkende, kwamen vrijwel alle priesterstudenten in Brabant terecht. 
,,We werden met open armen door bisschop Ernst ontvangen.''  

Priester 

De Bredase bisschop was het ook, die Prasing op 23 mei 1992 tot priester wijdde. 
,,Het was kort voor het emeritaat van Ernst, ik was toen op m'n 33e de jongste pries-
ter in het bisdom.''  Na 15 jaar parochies als Gilze, Chaam en Baarle-Nassau te heb-
ben gediend, kwam Prasing in Oudenbosch terecht. Daar viel hij met z'n neus in de 
boter, want het huwelijk van Frans en Mariska Bauer kondigde zich aan.  

,,Dat wil zeggen, ze stonden onder andere naam ingeschreven. Wij moesten erover 
zwijgen, tot Frans zich versprak. Ze kregen overigens dezelfde behandeling als elk 
aanstaand bruidspaar. Het contact met de Bauers is gebleven, zondag doet de jong-
ste z'n communie.'' 

Precies in de aanloop naar de trouwerij van de Bauers in 2008 overleed in Venlo zijn 
vader. Lachend: ,,Voor de goede orde: vader heeft me nooit een strobreed in de weg 
gelegd bij mijn keuzes. Hij was pragmatisch en nuchter. Net als ik trouwens.'' 

Niet de pastoor van de basiliek 

Prasing wil niet de geschiedenis in gaan als 'de pastoor van de basiliek'. ,,De kerken 
in de Hoeven, Oud Gastel en Bosschenhoofd zijn me allemaal even lief.'' Pijnlijk was 
voor hem de noodgedwongen sluiting van de kerken in Stampersgat en Standdaar-
buiten. ,,Toen ik begon preekte ik al niet meer voor volle kerken. Zonder kerkgan-
gers, houdt het op. Erg vervelend.''  

Zelf moet hij de pastoriedeur wellicht ooit ook definitief op slot gooien. Binnen de 
plannen voor het religieus hart leeft de opvatting om pastorie annex parochiecen-
trum op te offeren aan een groter basiliekplein. Prasing drukt zich voorzichtig uit. 
,,Een broedende kip moet je niet storen. Het initiatief komt van gemeente en wo-
ningcorporatie. We staan open voor elk volwaardig alternatief. In mijn geval gaat het 
dan om een vergelijkbare woonruimte en ook voor het parochiecentrum. 

Overgenomen van BNdestem.nl 
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Geachte parochianen, 

 

Op zondag 12 februari jl. heeft Venlo gevierd dat het 

370 jaar geleden is dat de Synode van Venlo 

de officie le status van bedevaartsoord verleende aan 

de buurstad Kevelaer. In een overvolle kerk werd er 

een speciale Mariavesper gehouden met aansluitend 

een lezing over de historische situatie ten tijde van de 

Venlose Synode. Naderhand was er gelegenheid voor 

koffie en thee. Ook vele Duitse gasten hebben aan deze 

middag deelgenomen. 

Voor zaterdag 3 juni a.s. heeft de clerus van Kevelaer 

ons uitgenodigd om deze dag een tegenbezoek te 

brengen voor de Maria Umtracht (Maria Verering). 

Wij hopen vanuit het dekenaat Venlo om minstens 

met een bus vol naar Kevelaer te rijden. 

Wij hopen dat u mee gaat deze dag samen met vele 

parochianen uit ons dekenaat. 

Met vriendelijke groet 

Pastoor-deken J.H.W.  Spee, 



Parochiegids 

In de dagen tussen Hemelvaart 

en Pinksteren wordt huis aan 

huis in onze parochie een In-

formatiegids verspreid. Hierin 

vindt u de nodige informatie 

over vele activiteiten die in 

onze parochie plaatsvinden. 

Ook vindt u gegevens waar u 

moet zijn met welke vraag. 

Vanaf medio juni krijgen alle 

nieuwe inwoners van onze 

parochie (mits ingeschreven bij 

Sila) deze gids aangeboden.  

Ook via de website zal de gids 

op te roepen zijn. 

Indien u de gids niet heeft 

ontvangen kunt u deze ophal-

en in de kerk. 
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Info bij diaken Guido van Dierendonck 06-24353843 diakenvenlo@gmail.com 

Volgende bijeenkomsten dit schooljaar:  

27 mei, 3 juni, 17 juni, 1juli en 8 juli !  
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Unieke rondreis door het Heilig Land  

Reizen is leuk. Onderweg zijn. Andere mensen ontmoeten. Nieuwe culturen ervaren. Sfeer proeven.  
Dat is spannend. Allicht. En soms wil je net iets meer: een reis die je verder brengt. Verder dan alleen maar 
naar een nieuw land of een andere omgeving. Een reis die je verder helpt op je levenspad. Die naast het onder-
weg zijn ook een inspirerende ervaring is. Vol rust en verstilling. En die misschien zelfs helpt om God op het 
spoor te komen. Als een echte pelgrim.  
Dat treft, want het Huis voor de Pelgrim (voorheen Limburgse Bedevaart) organiseert in september dit jaar een 
zeer bijzondere rondreis door het Heilig Land, het Land van de Bijbel. Pelgrimerend door Israe l en de Palestijn-
se gebieden, treden we in de voetsporen van de Abraham, Isaak en Jakob. Met Johannes de Doper stappen we 
het Nieuwe Testament binnen, om het leven van Jezus te volgen. Vanaf zijn geboorte in Bethlehem, via zijn 
jeugdjaren in Nazareth en zijn missionaire leven in Galilea, volgen we Hem tot in Jeruzalem, waar Hij gevangen 
genomen is en vermoord werd aan het kruis. Maar vooraf en boven alles: waar Hij het kwaad overwon en de 
verrees uit de dood.  

Met deze reis zullen drie priesters meegaan voor de (dagelijkse) viering van de eucharistie, op ieder keer weer 
een bijzondere Bijbelse locatie. De verdere pastorale begeleiding is in handen van diaken Guido van Dieren-
donck (06- 24353843).  
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij het Huis voor de Pelgrim (Janine Moenen): 
j.moenen@huisvoordepelgrim.nl  
043 -321 57 15  

Op dinsdag 30 mei om 19:30 uur, is er in Horst in de Lambertuskerk een informatieavond voor geï nteresseer-
den. Sint Lambertusplein 16, 5961 EW Horst  

data: 5 t/m 17 september  
rechtstreekse vlucht om 11:30 AM vanaf Schiphol  
prijs per persoon all-in: € 1990 (obv 2-persoonskamer)  

Op dit moment zijn er nog 8 plaatsen 



Parochiegids 

In de dagen tussen Hemelvaart 

en Pinksteren wordt huis aan 

huis in onze parochie een In-

formatiegids verspreid. Hierin 

vindt u de nodige informatie 

over vele activiteiten die in 

onze parochie plaatsvinden. 

Ook vindt u gegevens waar u 

moet zijn met welke vraag. 

Vanaf medio juni krijgen alle 

nieuwe inwoners van onze 

parochie (mts ingeschreven bij 

Sila) deze gids aangeboden.  

Ook via de website zal de gids 

op te reopen zijn. 

Idien u de gids niet heeft 

ontvangen kunt u deze ophal-

en in de kerk. 
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Aktie Kerkbalans 2017.  Ook dit jaar hebben alle parochies van de federatie weer de handen ineengeslagen: 

samen op weg om de verbindende kerk in balans te houden. Huis aan-huis zijn per parochie weer de fol-

ders verspreid. Uiteraard liggen de folders ook achterin de kerk.  

Natuurlijk moet het in de kerk niet gaan om materiële zaken, maar het goed uitvoeren van de pastorale 

zorg kan nu eenmaal niet zonder financiële steun. Het ‘openhouden’ van de deuren van de kerk, letterlijk 

en figuurlijk, is investeren in de toekomst, is nodig om ons geloof door te geven aan toekomstige genera-

ties.  

De Actie Kerkbalans is niet zomaar een bron van inkomsten, het vormt de slagader van de parochiële activi-

teiten. Vele parochianen zijn zich al bewust van dit gegeven. Misschien is het er bij u nog niet van geko-

men. Doet u dat dit jaar ook mee? Het rekeningnummer van de parochie Onze Lieve Vrouw is: 

 

NL74SNSB.086.516.8210  Met vermelding van uw naam en adres  
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Hemelvaart en Pinksteren, een twee-eenheid  

Veertig dagen na Pasen, op donderdag 25 mei vieren we in een feestelijke hoogmis om 10.30 uur het feest van He-
melvaart. Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, 
is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het 
"breken van het brood" (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt. Bekende voorbeelden daarvan zijn 
ontmoeting met de Emmausgangers en het verhaal van de ongelovige Thomas. Uiteindelijk komt het moment dat 
Christus definitief naar Zijn Vader in de hemel gaat. “Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun 
zicht onttrokken door een wolk”, lezen we in het evangelie. Nu Christus naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit 
aardse leven de leerlingen destijds – en nu ook aan ons – een helper gegeven, de Heilige Geest. Dit vieren we de 
50e dag na Pasen, op Pinksteren, zondag 4 juni in de hoogmis van 10.30 uur.  

Eerste Heilige Communie 

Ook dit jaar zullen de leerlingen van groep 4 van 
Zuidstroom en Koperwiek, op tweede Pinkster-
dag hun Eerste Heilige Communie ontvangen. 

Na een lange en intensieve voorbereiding is het 
nu eindelijk zover! Om 9:30 uur begint de fees-
telijke viering voor de communicanten van de 
Zuidstroom. Om 11:30 uur begint de, al net zo 
feestelijke, viering voor de Koperwiek. Iedereen 
is natuurlijk van harte uitgenodigd om dit fees-
telijk gebeuren mee te vieren! 

Dit jaar hebben we een nieuw project gebruikt: Blijf dit doen.  
We zijn er tijdens de lessen achter gekomen wat Jezus bedoelde met het woordje ‘dit’.  We wensen de communi-
canten en hun familie een bijzonder mooi feest toe. En hopen dat ze ‘dit’  ook blijven doen, met enige regelmaat.  
Op 2 juli is er in ieder geval al een speciale viering voor kinderen, waarbij we de zomer willen inluiden. Hopelijk 
komen alle communicanten en heel veel andere kinderen naar deze mooie viering!! 

Sacramentsdag 
donderdag 15 juni, 10.00 uur. Sacramentsdag is voor de katholieke kerk een hoogfeest. We vieren die dag dat 

Christus zich in brood en wijn aan ons geeft en daardoor waarachtig onder ons aanwezig is. Vanaf de middeleeu-

wen was dit een populaire feestdag. In 1267 begon het bisdom Luik met de verering van het Heilig Sacrament. 

Voor de Sint Martinuskerk is dit des te meer een extra bijzondere dag omdat in deze kerk een oorkonde uit eind 

13e eeuw wordt bewaard waarin door de toenmalige paus aan deze kerk een aflaat wordt verleend in verband 

met de verering van het Heilig Sacrament. Daarom wordt deze dag in de Sint Martinuskerk gevierd met een gezon-

gen heilige mis om 10.00 uur. Daarna wordt het Allerheiligste uitgesteld op de expositietroon van het hoogaltaar 

voor een stille aanbidding tot 15.00 uur. Daarna wordt met het bidden van de vespers en de zegen met het Aller-

heiligste deze dag afgesloten.  

 



Pinksternoveen 

Na de Hemelvaart van Jezus baden 
de leerlingen eensgezind (!) vol vuur 
om  kracht, wijsheid en geloof. Dat 
Gods belofte, hen niet als  wezen 
achter te laten,  vervuld zou worden. 

Negen dagen baden ze. Tot met Pink-
steren,  de heilige Geest over hen 
neerdaalde en als een kracht en help-
er bij de Kerk is gekomen én 
gebleven. 

Op deze dagen bidt de kerk nog 
steeds dagelijks dit krachtige gebed: 

Kom, heilige Geest, 
vervul de harten van uw ge-
lovigen, 
en ontsteek in hen het vuur van 
uw liefde. 
Zend uw Geest uit 
en alles zal herschapen worden. 
En Gij zult het aanzien van de 
aarde vernieuwen. 
Laat ons bidden. 
God, Gij hebt de harten van de 
gelovigen 
door de verlichting van de 
heilige Geest onderwezen; 
geef, dat wij door die heilige 
Geest 
de ware wijsheid mogen be-
zitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Wat de apostelen bij de komst van de 
Heilige Geest ervoeren, maken ook 
wij mee in ons eigen leven. Ons 
bestaan zal worden herschapen, heel 
gemaakt tot nieuw verstaan en ver-
vuld worden van Gods Geest van 
liefde en vreugde.  

Echte levensvreugde. 

 

De zeven gaven van de Heilige Geest 

zijn: 

wijsheid - verstand - inzicht - sterkte 

kennis - ontzag - liefde voor Gods 

naam. 
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Agenda in de komende periode 
 

Donderdag 25 mei:  Hoogfeest van Hemelvaart  Eucharistie 10:30 

Zaterdag 27 mei:  Kinderkerk, thema Zacheus in de boom         15:30 

Zaterdag 27 mei:  Tienergroep TOV, thema Kijken met je hart         17:30 

Zondag 28 mei:  Zevende zondag van Pasen  Eucharistie 10:30 

 

Zaterdag 3 juni:  Tienergroep TOV, thema Profeten          17:30 

Zondag 4 juni:   Hoogfeest van Pinksteren  Eucharistie 10:30 

Maandag 5 juni:  Eerste Heilige Communie Zuidstroom                       9:30 

Maandag 5 juni:  Eerste Heilige Communie Koperwiek                        11:30 

Vrijdag 9 juni:   Huwelijksviering Ron van Haeff & Roos Otto          13:00 

Zondag 11 juni:  Feest Heilige Drie-eenheid                WoCo  10:30 

Maandag 12 juni:  Crescendo, voor bewoners en familie             WoCo  16:00 

Zaterdag 17 juni:  Tienergroep TOV, thema Doop!           17:30 

Zondag 18 juni:  Feest Heilig Sacrament   Eucharistie  10:30 

Zondag 25 juni:  Uitreiken Doopschelpen            14:00 

 

Zaterdag 1 juli:  Afsluiting Seizoen voor  

   Kinderkerk, Sing!,nieuwe misdienaars en TOV          10:00 

Zondag 2 juli:  Gezinsviering: ZOMER!   Eucharistie  10:30 

 

Foto: Luuk Zomers 

 

met de verering van het Heilig Sacrament. Daarom wordt deze dag in de Sint Martinuskerk gevierd met een gezon-



 Koster(s) voor in de weekenden en/of door de week. De bedoeling is om op 

toerbeurt, zelfstandig of in duo’s, zorg te dragen voor het openen van de kerk, 

klaarzetten van liturgische benodigheden en kaarsen aan te steken. 

 Eén of twee personen om zelfstandig, of in duo’s, de Kinderwoorddienst te 

draaien.  Iedere vierde zondag van de maand worden de aanwezige kinderen 

tijdens de Eucharistieviering meengenomen naar een speciale ruimte in de 

kerk, waar ze het Evangelieverhaal van die zondag in kindertaal horen en ver-

volgens een knutselwerkje maken dat betrekking heeft op dat verhaal. 

 Surveillanten die op vaste momenten in de week de kerk openstellen en een 

oogje in het zeil houden. 

 PR-medewerker. Iemand die (mede) zorg draagt voor het up to date houden 

van website en Facebook-pagina. Helpt bij het inhoud en vormgeven van 

Nieuwsbrieven en eventueel flyers voor bijzondere vieringen ontwerpt. 

Vacaturebank Parochievrijwilligers 
 Vrijwilligers 

Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief, 

om nieuwe vrijwilligers, heeft maar liefst 

3 nieuwe aanmeldingen opgeleverd! 

Heel erg fijn dat steeds meer mensen een 

beetje van hun tijd over hebben voor 

onze kerk. We zijn als parochie een dyna-

mische organisatie die steeds meer nieu-

we wegen inslaat. Het is dan ook 

ondenkbaar dat uw tijd en talent niet 

enorm inzetbaar zijn in de parochie. We 

zijn steeds op zoek naar mensen die zich 

een beetje in willen zetten; zodat we 

samen een hele hoop bereiken. 

Verdere informatie: diaken Guido van 

Dierendonck: diakenvenlo@gmail.com of 

06-24353843 

 Nieuws delen? 

Indien u nieuwsberichten 

of mededelingen heeft 

over Kerk of Samenleving, 

die u graag opgenomen 

ziet worden in onze 

nieuwsbrief, kunt u dit 

mailen naar het 

parochieadres. 

 

(Wij houden ons echter 

het recht voor, zonder 

opgaaf van reden, niet 

over te gaan tot 

publiceren) 

Ook dit jaar zijn vele vrijwilligers vanuit de MOV-groep van de parochie, met 

de collectebus huis aan huis gegaan.  Ook veel kinderen van de Zuidstroom 

hebben weer actief meegedaan om hun vastendoosje te vullen!  Heel erg 

bedankt aan ieder die gegeven heeft en aan allen die het mogelijk gemaakt 

hebben om te kunnen geven! De opbrengst dit jaar  €1033,64, waarvan        

€ 159,39 door de kinderen van de Zuidstroom. 

Vastenactie - Opbrengst 2017 

Nieuwsbrief ontvangen? 

Aanmelden via parochiekantoor: 

Parochie.olvrouw@gmail.com 

Foto: Luuk Zomers 


