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Liturgische Kalender
zo. 24 juni
do. 28 juni

Geboorte van de H. Johannes de Doper (hoogfeest)
H. Ireneüs, bisschop en martelaar (ged.)

Ziekenzalving: Boekel
Miet Marinussen-vd. Elzen
Overleden: Uden
Gerard de Haan
Diny Bernards-Hendriks
Overleden: Boekel
Tiny Overzier-Kleijkers
Joep Trienekens
Theo van der Burgt
Overleden: Zeeland
Cor Bongers
Harry van Hout

vr. 29 juni
zo. 1 juli

Mondriaanplein
Volkelseweg

96 jr.
98 jr.

De Esdoorns
Kerkstraat
Kloosterlaan

86 jr.
80 jr.
89 jr.

Franciscushof
Vezelstraat

87 jr.
91 jr.

Openluchtmis Odiliapeel
Op zaterdag 30 juni zal in Odiliapeel weer de jaarlijkse Openluchtmis gevierd worden bij het kapelletje in
het bos. Deze viering, waarin pastoor Aarden zal
voorgaan, begint om 18.30 uur, samenkomst bij de
kerk in Odiliapeel om 18.00 uur, waarna in processie
naar het kapelletje getrokken wordt. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen natuurlijk ook rechtstreeks naar het kapelletje gaan. Na afloop zal er
daar koffie/thee worden aangeboden. Bij regen vindt
de viering gewoon in de kerk plaats.
Kwetsbaar team.
Nu onze kapelaan deze week geveld is door een
stevige griep, wordt nog eens extra duidelijk hoe
kwetsbaar het pastoraatteam geworden is. Desondanks blijven we samenkomen in gebed. Binnenkort
valt er echter niet meer aan te ontkomen dat ook
leken zullen voorgaan in Woord- en Communiediensten. In de diverse kernen worden daar al mensen
voor gevraagd en opgeleid. Wij en zij hopen op uw
steun bij hun belangrijke, nieuwe taak.
St.Caeciliakoor nodigt projectzangers uit
Het St.Caeciliakoor Uden is zich aan het voorbereiden op een tweetal grote projecten die van start gaan
direct na de zomervakantie. Het koor biedt de mogelijkheid aan gastzangers zich aan te sluiten om op

HH. Petrus en Paulus, apostelen (hoogfeest)
13de Zondag door de jaar

projectbasis hieraan deel te nemen. Dat betekent in
de praktijk dat in circa acht sessies de projectzangers, overwegend samen met het St.Caeciliakoor,
terdege muzikaal worden voorbereid tot deelname
aan de Kerstnachtmis op 24 december om 20.00 uur
in de Petruskerk en eventueeel het Kerstconcert op
21 december om 19.30 uur, eveneens in de Petruskerk. De repetities zijn op acht zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur en verspreid over de
periode na de zomervakantie tot en met de kerst. Het
repertoire voor de nachtmis bestaat uit de recent
uitgebrachte Missa Brevis van Christopher Tambling.
Daarnaast worden bekende en minder bekende
Christmas Carols ingestudeerd. De partituur wordt
tijdig voor aanvang van de eerste repetitie ter beschikking gesteld. Het geheel staat onder leiding van
dirigent Marcus de Haard met aan het orgel Jan de
Laat. De repetities zullen plaatsvinden in het Parochiecentrum aan de Kerkstraat in Uden. Aanmelden
kan bij de secretaris van het St.Caeciliakoor:
tinekevangorp@ziggo.nl
Afscheid Mies en Betsie van der Wijst.
Onlangs is duidelijk geworden dat Mies (koster
Zeeland) en Betsie van der Wijst, (lid van het pastoraatteam) hun werkzaamheden voor de parochie per
1 september zullen neerleggen. Dit in verband met
een verhuizing die ingezet is vanwege het klimmen
der jaren en het dalen van de gezondheid. Het bestuur beraadt zich op een goede vorm van afscheid
dat op 26 augustus zal plaatsvinden.
Inschrijven communie en vormsel
Op zondag 9 september begint het voorbereidingstraject voor de Eerste H. Communie en H. Vormsel in
2019. Inschrijven van de kinderen is mogelijk t/m 6
juli 2018; inschrijven via www.petrus2puntnul.nl.
Ziekentriduum dit jaar in Volkel.
Vanwege een ingrijpende verbouwing wordt het Ziekentriduum dit jaar niet in Odiliapeel, maar in Volkel
gehouden. Op 4, 5 en 6 september zijn ouderen en

zieken weer welkom voor enkele gezellige en inspirerende dagen. Dit jaar zullen de inleidingen verzorgd
worden door de Norbertijn Joost Janssen. De dagen
zijn steeds van 9.30 uur tot 16.00 uur. Dat wil zeggen
dat ze met een half uurtje zijn ingekort vanwege het
feit dat sommige deelnemers met vervoer in de knel
kwamen. Binnenkort volgt informatie over aanmelding.
Zeilkamp voor jongens.
Ook dit jaar wordt in ons bisdom een zeilkamp georganiseerd, een mooi initiatief om jongens tussen de
12 en 18 jaar wat vorming aan te bieden en ze tegelijkertijd een supergave, sportieve week te laten beleven. De week is van 11 tot 18 augustus en het kost
slechts € 220,- Belangstellenden vinden meer informatie op www.zeilkampnoventus.nl, bij
tijmenwintjes@gmail.com of op 06 533 632 54.
Tuinfeest jongeren bisdom.
Het school- en werkjaar gezellig afsluiten en de vakantie relaxed beginnen doen jongeren (ook) dit jaar
samen met Jong Bisdom Den Bosch. We zijn vrijdagavond 29 juni te gast in Drunen (Raadhuisplein
2). Hier beginnen we om 18.30 uur met een Heilige
Mis met Mgr. De Korte en aansluitend gaan we feesten met een heerlijke barbecue. We kijken ook vooruit naar het komende seizoen en de Wereldjongerendagen.
Meer info op www.jongbisdomdenbosch.nl.

Veel interesse voor de nieuwe opleidingen
Zaterdag 16 juni werden op het Sint-Janscentrum
drie nieuwe opleidingen gepresenteerd: de opleiding
Godsdienstwetenschappen, de vernieuwde diakenopleiding en de catechistenopleiding.
Hoeveel personen zich als student inschrijven, weten
we pas in september. Het aantal geïnteresseerden
was in ieder geval hoopgevend.
De heer van Reeth, studierector van het seminarie,stelde dat naar Vat. II, niet alleen de priesters,
maar alle gelovigen deel hebben aan het verstaan en
het doorgeven van de geopenbaarde waarheid. De
opleiding Godsdienstwetenschappen staat in dit kader. Het betreft een deeltijdopleiding, met collegedagen op zaterdagen, en te volgen in twee varianten:
een lichte minor-variant en een zwaardere (langere)
major-variant.
Mevrouw Kleinpenning (medewerkster van het bisdom) ging verder met een toelichting op de pastorale
opleidingen: de diakenopleiding en de catechistenopleiding. Het betreft opleidingen met een duur van vijf
jaar voor onbezoldigde pastorale krachten. Het programma van beide opleidingen bestaat uit een lesgedeelte (de vakken van de minorvariant van de opleiding Godsdienstwetenschappen) en een traject van
geestelijke pastorale vorming. Het lesgedeelte alsook
de eerste twee jaar van de geestelijke-pastorale vorming volgen de studenten samen. Vanaf het derde
jaar wordt de geestelijke-pastorale vorming toegespitst op het diaconaat of het catechist zijn. Voor
beiden is immers een specifieke opdracht voorzien:
die van het christelijk dienstwerk en die van de missionaire omvorming van de parochie.

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. 23 juni Monique vdn Dungen en haar familie; Nolda v. Lanen-Cissen; opa en oma v. Doren; opa v. Deijne;
Harrie en Anna v. Lanen-Nooijen en overl. familieleden; Grad en Dina vdn Hogen-vdn Berg
zo. 24 juni Martien Vogels en overl. familie Vogels-Peters; Fons Kloosterman, Jan vdn Akker en Nelly vdn
Akker; opa en oma van Lisa; Paul vdr Aa; Marinus en Sien vdn Eijnde-Verhoeven; André en Annie
Wijdeven-de Groot; Dora Strick-Straatman
ma. 25 juni Bijzondere intentie
di.
26 juni
wo. 27 juni
do. 28 juni Verlaten zielen in het vagevuur en andere intentie
vr. 29 juni
za. 30 juni Nolda v. Lanen-Cissen; Truus en Huub Jansen-Borsboom; Mien en The Snoeks-v. Dooren en Theo
de zoon; Loet en Miep Bergmann-Aldenhuijsen
zo.
1 juli Piet en Ton vdr Rijt; Ans v. Duijn-v. Roosmalen; Annie en Harry den Dekker-v. Vugt; Frans Wolbert;
Tien en Annie vdn Broek-vdn Broek jrgt.; Ria Cöp-v. Boxtel en ouders v. Boxtel en Cöp; Rinus Vissers; Wim Vogels
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

Overzicht vieringen t/m 29 juli 2018
za
zo

23-06-18
24-06-18

18.30
10.30

Deux Bornes
De Drieklank

za
zo

30-06-18
01-07-18

18.30
10.30

Intervalkoor Pius X
St. Caeciliakoor

za
zo

07-07-18
08-07-18

18.30
10.30

Intervalkoor Pius X
Vakantiekoor

za
zo

14-07-18
15-07-18

18.30
10.30

?
Vakantiekoor

za
zo

21-07-18
22-07-18

18.30
10.30

?
Vakantiekoor

za
zo

28-07-18
29-07-18

18.30
10.30

Gastkoor ?
Vakantiekoor

Vormselviering
e
1 Communieviering

Woord- & Communiedienst

Woord- & Communiedienst

