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 44 Zeeland
23 september t/m 1 oktober 2017
Liturgische Kalender
za. 23 sep.
zo. 24 sep.
wo. 27 sep.

H. Pius van Pietrelcina (Padre Pio), priester (ged.)
25ste Zondag door het jaar
H. Vincentius de Paul, priester (ged.)

vr. 29 sep.
za. 30 sep.
zo. 1 okt.

Zondag 24 sept. 9.30 uur: Misintenties:
Jaargetijde Martina Lamers en Theodorus Lamers,
Jan van Tiel en overleden ouders van Tiel-van Casteren en overleden familie, Grad en Hanneke van Wiechen-Dekkers en Annie de dochter, Henk van der
Wijst en overleden familie van der Wijst, Jaargetijde
Piet Cornelissen, Harrie Dekkers en overleden ouders Dekkers-van Gaal en overleden familie, Jan en
Mien Jacobs, Jan en Drieka van de Loop, Koos en
Marie van Dongen, Wim van Dongen en Anna van
Dongen, Piet Jacobs en zoon Antoon
Vrijdag 29 september .
Geen Rozenkransgebed en geen H. Mis.
Vieringen in de St. Petruskerk:
(Alle vieringen zijn Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld)

za. 23 sep.
zo. 24 sep.
za. 30 sep.
zo. 1 okt.

18.30
10.30
12.00
18.30
10.30

Samenzang
St. Caeciliakoor
Doop: Eden de Reus
Intervalkoor Pius X
St. Caeciliakoor

- 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

Doop: Boekel
Kris van den Broek
Doop: Uden
Eden de Reus
Doop: Volkel
Flame van der Schoot
Mees Swinkels
Overleden: Uden
Harrie van de Ven
Dennis Verweijen
Gert Boverman
Overleden: Boekel
Cor van Sleeuwen
Siska Verbakel-vd Rijt
Overleden: Zeeland
Anneke vdr Coer-v. Dongen
Harrie van Wiechen

Prof. vd. Veldenstraat
Helmteken
Antilopestraat
Wilgenstraat
Biggenstraat
Past. Spieringstr.
Hospice Veghel

83 jr.
37 jr.

Kloosterlaan
Burgtstraat

90 jr.
91 jr.

Kerkstraat
Kerkstraat

89 jr.
92 jr.

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen (feest)
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar (ged.)
26ste Zondag door het jaar

Huwelijksjubileum: Odiliapeel
Theo en Betty Heeren
Ganzenweg

Kosteres met vakantie.
De belangrijkste mensen gaan vaak het laatst op
vakantie. Zo dus ook kosteres Babs Geurts van de
St. Petruskerk. Vanaf 25 september zullen haar taken
worden overgenomen door Henk Donkers en Wim
Dumaine. Zoals ons moeder placht te zeggen; “Babs,
veul plezier en vlug wer hier! Overigens duurt haar
vakantie tot 25 oktober.
Laatste hand aan nieuw vieringen-schema.
Vrijdag 22 september hebben het pastoraatteam en
het bestuur samengezeten om de laatste knopen
door te hakken aangaande het vieringen-schema
vanaf 1 oktober. Bij het aanmaken van deze nieuwsbrief was het schema nog niet definitief, maar inmiddels ligt er wel een los informatieblad in alle kerken,
met alle nieuwe tijden. Uitganspunt is dat de vieringen te doen moeten zijn met “eigen personeel” zodat
echt alleen in noodgevallen een beroep gedaan moet
worden op emeriti.
Bereikbaarheid pastoor Van de Laar.
Waarnemend pastoor Van de Laar is op dezelfde
manier te bereiken als pastoor Van Osch; een telefoontje naar het Parochiecentrum en u wordt door
hem teruggebeld. E-mailen kan rechtstreeks:
j.vandelaar@parochiesintpetrus.nl. Voorlopig is de
pastoor op maandag en vrijdag in elk geval in Uden
en op 24 september zal hij voor het eerst voorgaan in
de zondagse Eucharistieviering.
Op 2 oktober (19.30 uur) zal pastoor van de Laar
kennis komen maken in Odiliapeel, in het zaaltje in
de kerk. En op 7 oktober zal hij naar Venhorst komen, ook om 19.30 uur. T.z.t. zal hij zo alle kernen
een keer bezoeken.
Vieringen vanwege 100 jaar Fatima.
Honderd jaar geleden verscheen Maria zes keer aan
drie herderskinderen in Fatima. De laatste keer was

op 13 oktober 1917. Vanwege die gebeurtenissen
worden in Uden enkele extra vieringen en een lezing
gehouden.
Op de vooravond, donderdag 12 oktober is er om
19.00 uur een H. Mis in de St. Petruskerk, met aansluitend een lezing door Henk Rijkers, in het Parochiecentrum.
Vrijdag 13 oktober dan, is er bij de Zr. Birgitinessen
een gebedsdag die om 8.30 uur begint met een H.
Mis, gevolgd door uitstelling van het H. Sacrament en
het bidden van de Rozenkrans.
Kontakt met Ghana.
De Advents –en Vastenaktie-opbrengst van het komende jaar zal ten goede komen aan een project van
de jonge priester (studiegenoot van kap.
Schaepman) Patrick Owusu in Ghana. Hij wil graag
een fatsoenlijk toilet laten bouwen bij een schooltje in
een van de dorpjes van zijn parochie. Ook wil hij een
paar waterputten laten slaan. Het project wordt enthousiast opgepakt door de werkgroep Petrus 2.0
(Eerste H. Communie en H. Vormsel) en op 8 oktober proberen ze via een rechtstreekse Skypeverbinding alvast contact te maken met Patrick en de
schoolkinderen. U leest het goed; wel internet, maar
geen WC!? Uiteraard is Hanneke Nooijen één van de
enthousiaste voortrekkers. Zij heeft nog altijd goede
herinneringen aan, en de nodige contacten met de
mensen in Ghana waar ze vier jaar gewoond en gewerkt heeft.
Alvast een bedankje van de bisschop.
Kort voor zijn vertrek ontving pastoor Van Osch nog
een brief namens de bisschop waarin hij alle medewerkenden aan de TV-missen de afgelopen jaren
bedankt voor hun inzet. “TV-missen vragen veel van
de mensen, zowel van de pastores als van de kerkgangers”; stelt de bisschop. Daarvoor dus hartelijk
dank. Na dit seizoen (29 oktober en 3 dec. zijn de
laatste TV-missen vanuit Uden) wordt het stokje
overgenomen door de Helmondse St. Jozefkerk.
Oprichting Interkerkelijk Noodfonds Uden e.o.
Na lang beraad is donderdag de oprichtingsakte gepasseerd van het “Interkerkelijk Noodfonds Uden”,
een initiatief van de “Samen op Weg”- kerk, de Evangelische Gemeenschap Uden en de St. Petrusparochie. Het doel van de stichting is om mensen die plotseling in (financiële) nood raken en tussen wal en

schip vallen ten aanzien van sociale voorzieningen
een steuntje in de rug te bieden, maar ook om de
vinger aan de pols te houden voor wat betreft het
armoedebeleid van de gemeente. Vanuit het Caritasfonds doet onze parochie een jaarlijkse bijdrage. Een
en ander moet in de praktijk zijn beslag nog krijgen,
maar daar hoort/leest u t.z.t. meer over. Namens onze
parochie zit diaken Raaijmakers in het bestuur van de
nieuwe stichting.
Boekjes kerkproeverij achter in de kerk.
Voor de “kerkproeverij” is een aardig boekje uitgebracht met inspirerende teksten. Ze liggen achter in
de kerk en kosten € 1,-. Dat bedrag kunt u in het offerblok bij de kaarsen doen. Bij voorbaat dank.
In oktober met de parochie naar Lourdes.
Met een negendaagse busreis naar Lourdes sluit de
Parochie St. Petrus zich aan bij de bedevaart naar
Lourdes van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Ook onze
bisschop Mgr. De Korte zal hieraan deelnemen.
‘Oud-pastoor’, Van Osch, Lourdes-kenner bij uitstek,
zal voor ons de pastorale begeleiding verzorgen. Op
de heenweg, na het vertrek op 13 oktober, bezoeken
we Nevers, de laatste rustplaats van de H. Bernadette. Daarna gaan we door naar Montbrun, de nieuwe woonplaats van de pastoor. Op de terugweg via
Rocamadour en Orleans rijdt de bus in twee dagen
terug naar Nederland waar we 21 oktober aankomen.
De reis kost € 859,= p.p. op basis van volpension en
tweepersoons kamer in 3-sterren hotel, inclusief pastorale begeleiding, reisleiding, excursie Bartrès, fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten en
calamiteitenfonds. Exclusief reis- en annuleringsverzekering en consumpties en andere persoonlijke
uitgaven.
Meer informatie bij Truus van der Loop, 06-13 93 67
55. Maar wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt.

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
Zomerrooster m.i.v. dinsdag 1 augustus 2017:
Zaterdag:
18.30 uur Eucharistie.
Zondag:
09.00 uur Eucharistie in de Kapel Zr. Birgittinessen.
10.30 uur Eucharistie in de St. Petruskerk.
Maandag/Woensdag/Vrijdag: 09.00 uur Eucharistie met geïntegreerde Lauden in de dagkapel of apsis.
Dinsdag/Donderdag:
19.00 uur Eucharistie met geïntegreerde Vespers in de dagkapel of apsis.
1e dinsdag van de maand:
09.30 uur Viering voor ouderen en zieken in de dagkapel.
Dag Datum Intenties
za.
23 sep. Johan en Miet v. Kessel en overl. familie; Doortje v. Lanen vw. sterfdag; Gerrit en Riet v. VegchelScheepers
zo.
24 sep. Jan v. Oers, Ria v. Oers-Coenen en overl. familie Coenen; overl. ouders v. Boxtel-Cöp; Bertha de Groot,
overl. ouders en familie; Marinus en Sien vdn Eijnde-Verhoeven; William Salomon; Wies de Groot; Jan vd
Broek en zoon Erik en overl. familie vd Broek-Berents
ma. 25 sep.
di.
26 sep.
wo. 27 sep. Gerard Vijgen
do. 28 sep. Verlaten zielen in het vagevuur en andere intentie
vr.
29 sep.
za.
30 sep. Jan en Mien vdn Elzen-vdr Velden
zo.
1 okt. 09.00 Uit dankbaarheid
10.30 Harry Daverveld en overl. familie Krooder; Wim Adam, Lena Adam-v. Kessel en dochter Berna
Adam; Frans Wolbert; Gerrit en Riet v. Vegchel-Scheepers; bijzondere intentie;

Overzicht vieringen t/m 29 oktober 2017
24e Zondag door het jaar
Za

23-09-17

18.30

Samenzang

Zo

24-09-17

09:00

Zo

24-09-17

10.30

St. Caeciliakoor
Intervalkoor Pius X

H. Mis Kapel Zr. Birgittinessen

25e Zondag door het jaar
Za

30-09-17

18.30

Zo

01-10-17

09:00

Zo

01-10-17

10.30

St. Caeciliakoor
St. Caeciliakoor

H. Mis Kapel Zr. Birgittinessen

26e Zondag door het jaar
Za

07-10-17

18.30

Zo

08-10-17

09:00

Zo

08-10-17

10.30

De Drieklank

Intervalkoor Pius X

H. Mis Kapel Zr. Birgittinessen
Sacramentenvoorbereiding met communicanten en
vormelingen

27e Zondag door het jaar
Za

14-10-17

18.30

Zo

15-10-17

09:00

Zo

15-10-17

10.30

St. Caeciliakoor
Deux Bornes

H. Mis Kapel Zr. Birgittinessen

28e Zondag door het jaar
Za

21-10-17

18.30

Zo

22-10-17

09:00

Zo

22-10-17

10.30

Smitskoor uit Reek
Adaja

H. Mis Kapel Zr. Birgittinessen
Gastkoor

29e Zondag door het jaar
Za

28-10-17

18.30

Zo

29-10-17

09:00

Zo

29-10-17

10.30

H. Mis Kapel Zr. Birgittinessen
Deux Bornes

TV-mis

