Parochiecentrum, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Openingstijden: maandag t/m vrijdag:
09.00-12.30 uur en 13.00-14.30 uur
Telefoon: 0413-263154

Spoedgevallen buiten kantoortijd: 06-21204630
Pastorie telefonisch bereikbaar via het Parochiecentrum
Rek.nr. Kerkbijdrage : IBAN nr. NL60RABO 0151 9047 58
Rek.nr. Misintentie : IBAN nr. NL25RABO 0174 9489 99

Nieuwsbrief 15e jaargang nummer 53
25 november t/m 3 december 2017
Liturgische Kalender
zo. 26 nov.
ma. 27 nov.

34ste Zondag door het jaar - Christus, Koning van het Heelal (hoogfeest)

H. Oda (ged.)

Vieringen in de St. Petruskerk:
(alle vieringen zijn Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld)

za. 25 nov.
zo. 26 nov.
za. 2 dec.
zo. 3 dec.

18.30
10.30
18.30
10.30

St. Caeciliakoor
Adaja
Deux Bornes
St. Caeciliakoor – TV-mis

- Dagelijkse vieringen zie pagina 2.
- Koffie na de Mis: iedere 1e en 3e zondag van de maand.
- Luister en kijk live mee via www.parochiesintpetrus.nl

Overleden: Uden
An Verstegen-Verhoeven
Rinus Vissers
Bertha Wolters-vd. Wetering
Overleden: Boekel
Adriaan Cornelissen
Pieta v. Eerdt-v. Duijnhoven
Overleden: Volkel
Fons van Oort
Overleden: Venhorst
Mgr. Piet van Velthoven
Overleden: Zeeland
Cor van der Ven

Kerkstraat
Cellostraat
Klarinetstraat

89 jr.
77 jr.
91 jr.

Zandhoek
Irenestraat

87 jr.
87 jr.

Capellerhof

90 jr.

St.Josephplein

91 jr.

Boekelsedijk

89 jr.

Gedeputeerde sluit Open Kerkendag af.
De Open Kerkendag die deze zondag (26 november)
gehouden wordt zal in Zeeland worden afgesloten
met een bezoek van de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de heer Henri Swinkels. Een delegatie rond de gedeputeerde reist die zondag langs
een aantal kerken in de provincie, om op de hoogte
te worden gesteld van de problematiek rond kerkgebouwen.
Adventsactie voor school in Ghana.
Volgende week begint alweer een nieuw kerkelijk jaar
met de Advent. Traditiegetrouw is daaraan ook gekoppeld de Adventsactie. We denken niet alleen aan
ons eigen Kerstfeest maar brengen ook een klein
offer om met anderen te delen. Dit jaar hebben we
gekozen om een jonge priester in Ghana te steunen
in zijn poging om een schooltje wat beter leefbaar te

do. 23 nov. H. Andreas, apostel (feest)
zo. 3 dec. 1e Zondag van de Advent

maken. We zijn in contact gekomen met deze jonge
priester (nu nog diaken; wijding 6 januari), via kapelaan Schaepman die met hem studeerde. De Romegangers van vorig jaar hebben hem daar ontmoet en
wat kerkelijk vaatwerk geschonken, waarbij hij straalde van oor tot oor. Graag uw aandacht voor de Adventsactie van dit jaar. Achter in de kerk staat een
collectebus of mandje. Een donatie via de bank kan
ook. NL25 RABO 017 4948 999 Parochie Sint Petrus
ovv. “Adventsactie”. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Volgende week laatste tv-Mis.
Volgende week zondag 3 december zal de laatste H.
Mis zijn die vanuit Uden op NPO2-tv zal worden uitgezonden. De celebrant bij die viering, die gewoon
om 10.30 begint, is onze bisschop Mgr. de Korte.
Buitengewoon bedienaren H. Communie.
In de H. Mis van zondag 26 november, Christus Koning, ontvangen twee van onze actieve parochianen
de aanstelling tot buitengewoon bedienaar van de H.
Communie. Een zegening, een zending om de priester te assisteren bij het uitreiken van de H. Communie. Het gaat om een trouwe misdienaar: Yvette Pennings, en dito lectrice: Marianne du Maine.
Beveiligingsmaatregelen St. Petruskerk.
Helaas wordt onze kerk steeds vaker bezocht door
mensen met minder goede bedoelingen. Zo zelfs, dat
personeel zich niet altijd veilig meer voelt. Daarom
wordt volgende week een nieuwe beveiligingsinstallatie aangelegd. Ook wordt de zij-ingang op afzienbare
termijn begaanbaar gemaakt voor mensen met een
rollator, zodat we voor de avondmis niet de hele kerk
hoeven open te zetten.
Website op de schop.
Binnenkort start onze webmaster met groot onderhoud aan de website. Een en ander zal daardoor
beter toegankelijk worden.

Opbrengst jongerencollecte.
De opbrengst van de jongerencollecte in Uden was
€ 160,-. En alle beetjes helpen natuurlijk. Bedankt!
Bezinningsdag met Mgr. De Korte.
De toekomst van de Kerk. Zaterdag 9 december
2017.
Heeft de Kerk toekomst? Zo ja, wat voor Kerk zal dat
dan zijn? Kan de Kerk, de parochie, in een seculiere
wereld iets betekenen voor haar omgeving? En hoe
vind ik (als gelovige) hierin mijn plaats? Mgr. Gerard
de Korte zal in de Advent een lezing verzorgen over
dit boeiende en actuele onderwerp. Het is zijn hoop
dat dit zal leiden tot een hoopvol perspectief op wat
geloven inhoudt en wat het betekent om kerk te zijn
in deze tijd.

Tijd: van 10.00 tot 13.30 uur (om 9.30 uur is de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Eucharistieviering
in de Sacramentskerk).
Organisatie: Centrum voor Parochiespiritualiteit
(CPS) te Nijmegen. Locatie van de dag: de tuinzaal
van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300,
Nijmegen. Meer info, ook over het programma, kosten en opgave: www.parochiespiritualiteit.org
.
Kijk ook op onze website
www.parochiesintpetrus.nl
St. Petrusparochie
Volg ons nu ook op Facebook!!
Of luister en kijk mee via www.kerkomroep.nl

Intenties in de St. Petruskerk
Zaterdag: 18.30 uur viering, zondag: 10.30 uur Eucharistie
Maandag t/m vrijdag: 19.00 uur viering
e
1 dinsdag van de maand: 09.30 uur viering voor ouderen en zieken in de dagkapel
Dag Datum Intenties
za. 25 nov. Overl. ouders en familie Cissen en Rijkers; Martina vd. Ven-vd. Heijden, Ben Coolen en overl. familie; echtpaar Wintjes-de Valk, overl. kinderen en kleinkind; Thom en An Wijdeven-v. Driel;
Tiny v. Doorn-Peters vw. verjaardag; Pita Arts
zo. 26 nov. Overl. familie Verbruggen-vd. Elzen; Bert vd. Broek; Piet Kerkhof vw. sterfdag en overl. ouders en
familie v. Doorn en overl. ouders en familie Kerkhof; Sjef en Corrie Caspers vdn Berg; Gerard en
Adrie Huinink; Bertha de Groot, overl. ouders en familie; André en Annie Wijdeven-de Groot;
Tonnie Boonaerts, ouders en zusje Doortje; Jan vdn Brand vw. verjaardag; Toon en Sjaan v. Kuijkste
de Visscher en zonen Mari en Harrie; Ria Boleij-vd. Westelaken; uit dankbaarheid vw. een 89
verjaardag; uit dankbaarheid voor alle hulp; tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Christus onze
Koning, met verhoring van het noveengebed tot Zijn eerherstel
ma. 27 nov. Verlaten zielen in het vagevuur en andere intentie
di. 28 nov. Marcel Donkers; familie Rutten-Verkuijlen
wo. 29 nov. Bijzondere intentie
do. 30 nov. Ouders vd. Voort
vr.
1 dec. Bijzondere intentie
za.
2 dec. Lies en Bob v. Bakel-v. Hooft; Hennie v. Dinter-vdn Bongaardt; Jans Vonk-Hurkens;
zo.
3 dec. Monique vdn Dungen en overl. familie; Klaas en Dina v. Santvoort-vd. Cammen en Jan Hanegraaf;
overl. ouders v. Gennip-vd. Tillaart en overl. familieleden; Gerard Vijgen; overl. ouders en kinderen
familie v. Driel-Jenniskens; Ton Bastiaansen; overl. ouders v. Xanten-Beekhuizen, Henk, Geert, Wil
en overl. ouders Cornelissen-Hartjes; Piet v. Lankvelt; overl. ouders de Groot-Verwijst, kinderen en
kleinkind, overl. ouders Pijnappels-Schakenraad en kinderen; Theo en Corrie vd. Rijt en overl. familieleden vd. Rijt; diaken Henk Hoogenboom; Frans Wolbert; overl. ouders Harrie en Anne MuskensVerhoeven en zoon Ties Muskens; Thom vdr Rijt; Wies de Groot; Betsie Kuijper, familie Kuijper,
familie Van Aar en Chiel Nijhof

Overzicht vieringen t/m 31 december 2017
zat

25-nov 18.30 St. Caeciliakoor

zon

26-nov 10.30 Adaja

zat

2-dec 18.30 Deux Bornes

zon

3-dec 10.30 St. Caeciliakoor

zat

9-dec 18.30 St. Caeciliakoor

zon

10-dec 10.30 Deux Bornes

zat

16-dec 18.30 Intervalkoor Pius X

zon

17-dec 10.30 St. Caeciliakoor

zat

23-dec 18.30 St. Caeciliakoor

zon

24-dec 10.30 Vacant

TV-mis

sacramentenvoorbereiding

24-dec 16.30 De Drieklank

Kerstavond/Peuter/kleuter4ing (géén Eucharistieviering)

24-dec 18.00 De Drieklank

Kerstavond/Gezinsviering

24-dec 20.00 Deux Bornes
24-dec 22.00 St. Caeciliakoor
maa

25-dec 10.30 Adaja

1e Kerstdag

din

26-dec 10.30 Vacant

2 Kerstdag

zat

30-dec 18.30 Deux Bornes
31-dec 10.30 Les Chanteurs
Gregoriens

Oudjaarsviering

zon

e

Oudjaar

