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Liturgische Kalender
zo. 25 feb.

2e Zondag van de Veertigdagentijd

zo. 4 mrt

de

Zondag 25 februari 2018. 2 zondag 40 dagen
tijd.
9.00 uur: H. Mis.
Misintenties: Jaargetijde Ria van Haandel-Heymans,
Jo van Bragt, Johannes Wilhelmus Jacobs en Wilhelmina de echtgenote en overleden familie, Theo
Schutjens. Anna en Janus van Bakel en overleden
familie
Vrijdag 2 maart 2018.
18.30 rozenkransgebed
19.00 uur: H. Mis.
Voor het Welzijn van de Parochie
Let op!!! Misintenties 2 weken van te voren inleveren
als u wilt dat ze op tijd in de Arena worden opgenomen. 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.
Overleden: Uden
Dina vdn Hogen-vdn Berg
Martien vdr Rijt
Adelien Ockhuizen-Trikels
Riet Jonkers-Janssen
Overleden: Boekel
Ger Raijmakers
Clemens Verbrugge
Sia van Haandel-vd Maren
Overleden: Volkel
Adriaan van Oort
Overleden: Zeeland
Doortje Coppens-Willems
Drieka van Hal-Verstraten
Harrie van Bakel

Prior v. Mistraat
Bergweg
Marktstraat
Nieuwe Markt

91 jr.
73 jr.
87 jr.
81 jr.

Wilhelminastraat
Berkhoek
Helfrichstraat

59 jr.
59 jr.
79 jr.

Capellerhof

92 jr.

Franciscushof
Laverhof
Molenstraat

93 jr.
91 jr.
87 jr.

Lezing Mgr. De Korte.
Op maandagavond 19 februari om 19.30 uur heeft
Mgr. De Korte in het Parochiecentrum in Uden een
lezing gegeven met als titel ‘De toekomst van de
kerk’. Van deze lezing is een video opname gemaakt.
Wie de lezing heeft gemist of thuis nog eens wil bekijken kan bij het Parochiecentrum een kopie op DVD

3e Zondaag van de Veertigdagentijd

bestellen. Kostprijs € 2 per stuk, contant te voldoen
bij afhalen (medio maart).
Postbezorgers gevraagd.
Het is er op dit moment misschien een beetje te koud
voor maar u kunt uw ronde ook de komende weken
nog maken. Op het secretariaat liggen de geadresseerde enveloppen i.v.m. de actie kerkbalans gereed
om te bezorgen.
Om grote portokosten te voorkomen zoeken we nog
enkele mensen om deze te bezorgen. Het is een
gezonde en nuttige bezigheid. Wilt u ons helpen!
Graag even melden bij het Parochiecentrum.
Acclamatie bij de voorbeden in de 40 dagentijd.
Om de samenzang aan te moedigen hieronder de
acclamatie die het St. Caeciliakoor zal zingen bij de
voorbeden in de 40-dagentijd.

Vastenactiemaaltijd op 8 maart.
Ook dit jaar willen we, in het kader van de Vastenaktie, ten bate van het werk van de op 6 januari tot
priester gewijde Patrick Uwusu in Ghana, een Vastenactiemaaltijd houden. Voor een klein bedrag kunt
u genieten van een eenvoudige maaltijd, maar vooral
ook van gezelligheid en een korte uitleg over de activiteiten van Patrick. En u dient er natuurlijk een heel
goed doel mee! Noteer het alvast in uw agenda: donderdag 8 maart 18.00 uur. Aanmelden graag via het
Parochiecentrum.
Enquête toekomst St. Petruskerk.
De klankbordgroep Kerkenvisie Uden vraagt uw aandacht voor het volgende: het behoud van onze koepelkerk en pastorie wordt steeds lastiger. Ons verzoek: “Denk mee over het behoud van onze monu-

mentale kerkgebouwen. Dat kan door onze enquête
(anoniem) in te vullen.” De resultaten worden t.z.t. via
deze nieuwsbrief, de Petrus website en een persbericht in april aan u terug gekoppeld.
Behoud kerkgebouwen hele klus
Onze Petrus (koepel)kerk is het meest markante
gebouw van Uden. Het bepaalt de skyline van Uden.
Ook de pastorie mag er zijn. Maar toezicht, beheer
en onderhoud, belastingen en verzekeringen kosten
steeds meer geld. De klankbordgroep vraagt zich
serieus af: “hoe houden we als parochiaan en
Udenaar het kerkgebouw overeind.”
Invullen enquête kost niet meer dan vijf minuten
Er zijn meerdere mogelijkheden om kosten te verlagen en inkomsten te verhogen. Deze zijn door de
klankbordgroep in een enquête verpakt. Deze leggen
we graag aan u voor. Ook zijn we benieuwd naar uw
aanvullingen. De digitale enquête is te vinden via de
link www.tinyurl.com/petrusKBG, maar ook op de
website onder “Actueel” dan “Kerkenvisie” en tenslotte “Uden”. De papieren enquête ligt op 17/18 en
24/25 februari achter in de kerk, en is opvraagbaar
via het pc (info@parochiesintpetrus.nl).
Alvast bedankt namens de Klankbordgroep.
Bedevaart naar Beauraing
De vierdaagse bedevaart van NB Pro Maria afdeling
bisdom Den Bosch is van 21 t/m 24 april 2018. Er is
goede medische begeleiding aanwezig. Programma:
dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof en de persoonlijke
zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show
Marie Christien, ontspanningsavonden, DVD over
Beauraing, Mariawake met handoplegging, stille
aanbidding. Ook kunt u op eigen gelegenheid de
bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St. Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum bezoeken, graven van alle vijf
de zieners bezoeken. De bedevaart heeft als opstapplaats Schaijk. Eersel, Helmond is opstapplaats bij
voldoende deelnemers. Reissom vanaf € 280,- p.p..
De dag bedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de
opstapplaatsen Mill, Helmond, Eersel. Reissom €
35,- p.p. Info bij het pelgrimssecretariaat van NCB

Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website nbcpromaria.weebly.com
Bezinningsmiddag over de Eucharistie
Op donderdagmiddag 22 maart vindt er een bezinningsmiddag plaats met als thema ‘De Eucharistie
dieper beleven.’ Inleider is broeder Johan te Velde
osb van de Benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. De bezinningsmiddag wordt gehouden in de
Cenakelkerk nabij Nijmegen. Aansluitend zal prof. dr.
Herwi Rikhof (bekend van eerdere inleiding in Uden),
pastor van de Cenakelkerk, een bezinning begeleiden over de Eucharistie. De bijeenkomst wordt rond
18.15 uur afgesloten met een broodje en een drankje
tot 19.00 uur. Locatie: Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting, nabij Nijmegen. Organisatie: Centrum voor Parochiespiritualiteit in samenwerking met de Cenakelkerk. Gevraagde bijdrage € 5
(betaling kan ter plaatse). Opgave graag voor 15
maart: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. Voor
meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org
Stille Omgang 2018
Samen met ook onze parochie op weg naar Amsterdam? In een stille tocht door de oude binnenstad van
Amsterdam met duizenden gelovigen!
De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15
maart 1345. (zie: www.stilleomgangamsterdam )
En een Eucharistieviering in de Krijtbergkerk, wie
gaat er mee? Het thema is dit jaar: ‘Eucharistie =
Leven’. Deze tocht vindt dit jaar plaats van zaterdag
17 op zondag 18 maart a.s. Vertrek zaterdag zo rond
20.00 uur en terug in Zeeland rond 06.00 uur. Per
touringcar (met toilet), opstapplaats Zeeland, kosten
24 euro. Gelegenheid om koffie te drinken + wat te
eten (daar kopen of zelf wat meenemen). Contactpersoon voor onze parochie, voor al uw vragen: Mies
van der Wijst, (0486)-451505 / 06-40924624 / 0621204630. Aanmelden graag vóór 6 maart bij Mies
v.d. Wijst.

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

