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Bereikbaarheid Parochiecentrum: 

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur. 

  

Telefoonnummer  0413-263154 

Email: info@parochiesintpetrus.nl 

 

 

 

 

 

Dinsdag 27 april, Koningsdag, is het 

Parochiecentrum gesloten. 
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Alsof het gisteren was….. 

 

Veel families en gezinnen zullen in deze tijd een eerste jaargetijde 

gedenken van hun dierbare geliefde. Vorig jaar deze tijd zaten we in Uden 

en omgeving zwaar in de verlieservaringen.  

Totale machteloosheid om wat ons allemaal overkwam.  

Een afscheid dat vorm kreeg in alle eenvoud en vaak heel klein in aantal 

meebiddende mensen vanwege alle beperkingen die toen golden en helaas 

nog grotendeels gelden. Wanneer je dan terugdenkt aan de dag van 

heengaan en van het afscheid dan geldt voor veel mensen:  

het is alsof het gisteren was. Dit gevoel kan ik volmondig beamen en me 

daar ook op inleven. Alsof het gisteren was. 28 april is het vijf jaar geleden 

dat ons een ernstig auto ongeluk overkwam.  

Pastoor Stuart Allan en ikzelf belandden toen zwaargewond op intensive 

care in Geel. Enkele dagen later, 2 mei 2016 ging Stuart van ons heen, 

nadat ik hem vanuit mijn bed de ziekenzalving toediende.  

Hij ging in vrede! Voor mij wachtte toen nog een lange weg in het 

ziekenhuis en in de revalidatie. Alsof het gisteren was, zo komt dat elk jaar 

rond bijzondere data toch weer terug. Zo ook de gedachtenis van onze 

dierbaren. Ofschoon het niet altijd gemakkelijk is, ja, pijn doet is dat een 

teken dat ze er toe doen, onze mensen die van ons heengingen. We houden 

ze in gedachten en gebeden. Ze zijn vaak dichter bij ons dan we kunnen 

dromen. Alsof het gisteren was…..dat is toch goed, een teken van trouw en 

van geloof. Immers; verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, 

geloof kijkt naar boven!  

Pastoor John van de Laar 

 

 

 

 

 



Eerste zondag van mei (2 mei 2021) Bedevaart naar Sint Cornelius in 

Zeeland. 

Op zondag 2 mei 2021 vieren we in Zeeland Sint Cornelius. 

Met een bedevaartsmis om 7.00u en om 9.00u. 

Aanmelden is hiervoor, vanwege de Coronatijd, noodzakelijk. 

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Telefoon: 0486452128 (Tonnie 

van Boekel) 

U bent van harte welkom! 

Een kinderzegen zal worden uitgesproken aansluitend aan de H. Missen 

van 7.00u en 9.00u. 

De kerk zal open zijn van 6.30u tot 11.00u. 

Hierbij wat informatie over de Heilige Cornelius. 

Cornelius werd aan het begin van de derde eeuw geboren. In 251 werd hij, 

nadat de pauselijke zetel 15 maanden vacant was geweest, tot bisschop van 

de Kerk van Rome gewijd. Dit bleef hij tot 253. In dit korte tijdsbestek 

heeft hij vooral te kampen gehad met de leer van Novatianus, een 

dwaalleraar die zich opwierp als tegenpaus. Het eigenlijke conflict ging 

over het weer opnemen van de mensen die tijdens de vervolging van het 

geloof waren afgevallen. De Novitianen ontkenden de macht van de Kerk 

om zware zonden te vergeven. Deze dwaling hield twee eeuwen stand. 

Volgens de H. Cornelius konden deze 'gevallenen' (lapsis) - zij hadden 

tijdens de vervolging onder keizer Decius aan afgoden offers gebracht - 

weer door handoplegging en boete in de Kerk worden opgenomen. 

Cyprianus heeft Cornelius geholpen het gezag te handhaven. Paus 

Cornelius werd door keizer Gallus verbannen naar het huidige 

Civitavecchia. Hier werd hij op 14 september 253 door onthoofding om het 

leven gebracht. De heilige Cornelius ligt begraven in de catacomben van 

Callistus. 

Cornelius is patroon van boeren en tegen krampen, oor kwalen, 

zenuwziekten en epilepsie.  



Overledenen 

Uden Thom Pham 62 jr. 

 Mien vdr Wijst-vdn Akker 86 jr. 

 Adriaan van der Hoorn 91 jr. 

Boekel Frans Gerrits 82 jr. 

 

 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum 

(persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). 

Kosten: € 10,00 per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. 

Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 24 april  

Zo. 25 april André en Annie Wijdeven-de Groot; Johan van Oort jrgt; 

Jan en Wilhelmina van Rooij-van Boxtel jrgt; Hans van 

Lanen vw verjaardag;Toon en Pieta Wolvers-van den 

Broek; Ton Belt 

Ma. 26 april  

Di.  27 april Voor de zielen die wachten en mogen rekenen op Gods 

Barmhartigheid 

Wo. 28 april Jos Heeren 

Do. 29 april  

Vr. 30 april  

 

 

 

 



Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland 

Zondag 25 april 2021. 

9.00 uur: H. Mis. 

Misintenties: Kees van der Wijst en overleden familie, 

 

Vrijdag 30 april 2021, geen vieringen. 

 

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties die voor 

maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus 

Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 10,-  Hierbij zijn extra namen 

inbegrepen. 

Nicola van Zeeland- Dekkers 0486-451692 

 

 

Mistijden H. Agatha Boekel 

Zondag:   10.30 uur 

Woensdag:  19.00 uur 

 

 

 

De kerk van Zeeland is voor de tweede keer een vaccinatieplek  

 

Onze parochie is geruime tijd geleden benaderd door de huisartsenpraktijk 

van Zeeland of de kerk een vaccinatieplek zou kunnen zijn. Uiteraard 

werken we daar van harte aan mee, het betreft immers de volksgezondheid. 

Ook de bisschop is van harte akkoord: “De kerk heeft geen bezwaren tegen 

vaccineren”. Zo staat de kerk terecht midden in de samenleving, ten dienste 

voor alle mensen van goede wil. Moge de vaccinatie in de loop ter tijd meer 

ruimte geven om te leven. Vaccinatie is een vorm van naastenliefde! 

 

 

 

Uitzendingen via Landerd TV 



De besloten eucharistievieringen die om 10.30 uur in de Petruskerk worden 

opgedragen, zullen  live worden uitgezonden via internet op 

www.kerkomroep.nl  en tevens rechtstreeks via Landerd TV op de kanalen: 

Ziggo: kanaal 44 digitaal 

Trined: kanaal 515 

KPN – Telfort – XS4all: kanaal 1330 

Tele-2: kanaal 828 

 

Zo zijn we rechtstreeks verbonden met de parochiekerk en de celebranten. 

 

 

Wandelt of fietst u graag? 

Wij zoeken voor de Stichting Vrienden van de Petrus nog enkele bezorgers 

die maandelijks samen 2500 brieven willen bezorgen. 

Nu hebben wij 4 actieve personen en willen dat graag aanvullen met enkele 

mensen. 

Het zijn brieven welke in de envelop zitten en per straat/postcode 

gebundeld zijn. 

Aanmelden graag bij René Timmers 06-21992162 

 

 

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen heeft het bestuur 

enkele kleine aanpassingen moeten doen.  

Het Parochiecentrum is tussen 09.00 uur en 12.00 uur alleen via de telefoon 

of de mail bereikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunt u langskomen en 

achter aanbellen omdat de deur gesloten is. Een van de dames zal de deur 

voor u openen en u te woord staan.  

Mondkapje verplicht. 

Op het secretariaat zullen de werkzaamheden, dagelijks van  

09.00 uur-12.00 uur gewoon doorgang vinden. 

Wij rekenen op uw begrip. 

Vastenactie. 

 

De voorlopige opbrengst van de Vastenactie  

http://www.kerkomroep.nl/


“Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië”  

Bedraagt ruim € 500,-  

Hartelijk dank! 

 

 

 

Kerkregelaars en Cantors 

Datum Kerkregelaars Contactpersoon 

   

Zaterdag 24 april Intervalkoor PiusX Maria Weerts 

Zondag 25 april Intervalkoor PiusX Maria Weerts 

Zaterdag 1 mei St. Caeciliakoor Tineke van Gorp 

Zondag 2 mei St. Caeciliakoor Alfons en Leida vdn 

Berg 

   

 Cantors  

   

Zondag 25 april Deux Bornes  

Zondag 2 mei St. Caeciliakoor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aanmelden verplicht 

Tot nader bericht zullen de diensten in de Sint Petruskerk op zaterdag 18.30 

uur en zondag 10.30 uur met max. 30 personen gevierd worden. Aanmelden 

verplicht, in Uden via het parochiecentrum tussen 9.00-12.00 uur, 

telefoonnummer 0413-263154.Voor doordeweekse avondvieringen, om 

19.00 uur, is aanmelding niet nodig. Voor Zeeland, zondag 09.00 uur, 

eveneens max. 30 personen, aanmelden verplicht, via koster Tonnie van 

Boekel telefoonnummer 0486-452128.  


