Parochie Sint Petrus viert feest Het cadeau

Info

In 2003 werd in wat toen de Parochiële Eenheid Uden, kortweg de
Peu, heette een nieuwe pastoor
aangesteld voor de drie voormalige parochies Petrus, Pius en
Paulus. Het staat hier zo simpel,
maar het was een natuurlijk een
hele klus om deze drie parochies
tot een eenheid te smeden maar
dankzij de inzet van heel veel betrokken parochianen, bestuursleden en niet in het minst van de
nieuwe pastoor zelf lukte het en
op 1 januari 2005 was de nieuwe Sint Petrus parochie een feit.
Wie gedacht zou hebben dat dat
de rust zou terugkeren kwam bedrogen uit, want de gebeurtenissen volgden elkaar in snel tempo
op. De kerksluitingen van 2008,
de bouw van het nieuwe parochiecentrum in 2010 en de aanloop
naar de stichting van alweer een
nieuwe, gefuseerde parochie in
2011. Al vanaf 2009 circuleerden
bij het bisdom de plannen om het
aantal parochies terug te brengen
en de Sint Petrus parochie behoorde tot de eerste groep waar het

Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
13:00 - 17:00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154,
e-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoortijd:
06 – 21204630

Sint Petrus Uden
Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden
Vieringen Sint Petruskerk
Zaterdag
- 18.30 uur
Zondag
- 09.00 uur en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag
- 19.00 uur (voorafgegaan
door Vespers om 18:40)
Eerste dinsdag van de maand
- 09.30 uur
Vrijdag
- 18.00 uur uitstelling v/h
Heilig Sacrament
Het voorportaal van de kerk is
dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

reorganisatieplan van het bisdom
moest worden uitgevoerd. Uden,
OVZ, Boekel en Venhorst zouden
verder samen door het parochiële leven moeten gaan. Een groot
project dat zelfs nu nog niet tot in
alle haarvaten is afgerond, maar
het gaat lukken. En ook nu weer
onder leiding van dezelfde pastoor
die in 2003 vanuit Zeeland naar
Uden trok, de man die in Lourdes
in de jaren 80 zijn roeping kreeg
en in 1989 tot priester werd gewijd: Theo van Osch. Kan iemand
die met al deze organisatorische
beslommeringen is belast nog wel
de tijd en de energie vinden om
zijn hoofdtaak, het ambt van pastoor in een parochie, uit te oefenen. En het antwoord hierop is
een eensluidend JA. Met tomeloze
inzet heeft onze pastoor zijn missie uitgevoerd en is daar op een
mooie manier in geslaagd. Daarom heeft hij dit feest te zijner ere
verdiend, het is de manier voor
de hele parochie om te zeggen:
Dankjewel Theo, voor alles wat
je voor ons hebt gedaan.

We hebben het allemaal wel
eens meegemaakt. Een receptie, een lange rij mensen,
wachtend op hun beurt om
de jubilaris de hand te kunnen schudden. Iedereen die
eindelijk aan de beurt is gekomen wil de gelegenheid
te baat nemen om nog een
woordje te wisselen, goede
wensen uit te spreken en tenslotte het cadeau te overhandigen. Veelal een fles wijn,
soms nog een bosje bloemen
en een felicitatiekaart. Alles
klaar en de volgende schuifelt naar voren en soms
wordt het geheel nog onderbroken door een, soms on-

verstaanbare, toespraak van
deze of gene. Dat is wat recepties vaak tot zo’n oersaaie
aangelegenheid maakt.
Dat gaan we anders besloot
de feestcommissie dit jaar.
Wat gaan we dan doen?
De jubilaris, onze pastoor,
kan op beide avonden gefeliciteerd worden. En... we gaan
niet in een lange rij staan om
hem te feliciteren, maar hij
loopt zelf rond om iedereen
de hand te schudden. En, u
hoeft geen fles of bos mee
te brengen om de hele tijd
mee rond te lopen. Een envelopje is genoeg, onze witte
collectebus staat klaar op
beide dagen om alle giften
op te vangen...Uiteraard staat
onze bankrekening nummer
NL25RABO0174948999 ook
open voor uw giften.

Prijslijst

Sint Agatha Boekel
Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen Sint Agatha
Parochiekerk
Zaterdag
17.30 uur
Zondag
10.30 uur
(11.00 uur vanaf 01-07-2014)
Vieringen Sint Petruskapel
Maandag
19.00 uur
Woensdag 19.00 uur
Vieringen Zorgcentrum
Sint Petrus
Eerste zaterdag van de maand
Mariakapel
De Mariakapel is open
van 09.15 - 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur

Het bestuur van de Parochie Sint Petrus
heeft het genoegen u uit te nodigen om dit
feest met ons mee te komen vieren.
U bent van harte welkom
op 24 en/of 25 mei op het kerkplein, Kerkstraat 24, 5401 BW te Uden.

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland
Vieringen H. Jacobus
Zondag
09.30 uur
Dinsdag
19.00 uur
	(voorafgegaan door
Rozenkransgebed
om 18.30)

H. Antonius Abt Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag
19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel
Vieringen H. Kruisvinding
Odiliapeel
Vrijdag
19.00 uur

H. Jozef Venhorst
Kerk
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216
Vieringen H. Jozef
Zaterdag
19.00 uur
Zondag
10.00 uur
Donderdag 19.00 uur
3432241.indd 1

Zaterdag

Vorig jaar hebben we er al
kennis mee kunnen maken,
de Gelegenheids Band, kortweg DGB geheten. Vorig jaar
min of meer uit nood geboren, toen bij het parochiefeest Lopend Vuur het budget
niet toereikend was, bleek
het een gouden greep te zijn.
Een paar gedreven muzikale
talenten uit de parochie hadden zich bij elkaar gevoegd
en op het moment suprême
kwam er een stukje swingende muziek naar voren dat
klonk als een klok. Niemand
kon stil blijven zitten toen
de band op dreef kwam. De
kapelaan bespeelde de gitaar

H. Jacobus de Meerdere
Zeeland

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Een feest waar muziek in zit

24 mei
16.00
17.00
18.30
19.45
24.00

kinderprogramma
mensen met een verstandelijke beperking
eucharistieviering
feestavond
einde feestavond

25 mei
10.00
10.30
11.45
12.00
14.30

aankomst Gilden
eucharistieviering
vendelgroet
receptie
einde receptie

In verband met de jubileumviering komen op 24 en 25 mei
de eucharistievieringen in Boekel, Volkel, en Zeeland te
vervallen.
De stille mis in Uden van 09.00 vervalt eveneens op 25 mei.

als een oude rocker, toetsenist Jacques bracht iedereen
met zijn keyboard in hoger
sferen, zangeres Sien zong
de sterren van de hemel en
Niels op de accordeon bracht
op zijn beurt de ouderen, en
beslist niet alleen de ouderen, in vervoering met zijn
Brabantse liedjes.
Zo was voor het feest dit jaar
de keus snel gemaakt. DGB is
opnieuw geformeerd en zal,
onder leiding van Tim en aangevuld met een paar blazers,
zijn uiterste best doen om de
hele parochie aan het dansen
te krijgen.

Koffie/thee/ranja
Frisdrank
Bier/wijn

gratis
1 muntje
2 muntjes

Frites/frikadel
Tapas, pasta’s, spiesjes

1 muntje
2 muntjes

Muntjes à € 1 verkrijgbaar bij de kassa
Muntjes kunnen ingeleverd worden tot 23.30, daarna NIET meer.
Zondag
Koffie/thee/ranja
Frisdrank
Bier/wijn

gratis
1 bon
2 bonnen

Bezoekers krijgen 2 consumptiebonnen verstrekt.
Meer bonnen te koop aan de kassa à € 1,-.
Consumptiebonnen kunnen worden
ingeleverd tot 14.30, daarna NIET meer.

Catering weer goed verzorgd
Net als bij het parochiefeest
in 2013 is ook nu weer de

verzorging van de inwendige
mens in de vertrouwde handen van de horeca ondernemers uit de Kerkstraat:
Nic en Tino van Senor PP

en Bella Italia. Het rijke aanbod aan lekkere hapjes en
drankjes zal dit jaar echter
nog worden uitgebreid, want
ook het nieuwste restaurant
in onze straat,
Sam’s
Steakhouse zal van de
partij zijn. Eigenaar Stefan was
meteen enthousiast om mee te
doen, uiteindelijk
zijn we allemaal
buren en moeten
we er samen iets
moois van zien te
maken.
De heren hebben er nu al zin
om het de gasten
van de pastoor
op zijn feest aan
niets te laten ontbreken. Met een
selectie van hun
lekkerste kleine hapjes van de
menukaart hoeft

niemand met honger naar
huis te gaan. Of het nu om
tapas gaat, pastagerechtjes
of spiesjes van de grill, het
is er allemaal. Net als wijn,
bier en frisdrank voor de
dorstige feestganger, en wie
is dat nou niet?
Voor de kleine mensen en
onze speciale doelgroep,
de medemens met een beperking is er een aangepast
menu. Nic heeft beloofd de
lekkerste frietjes en frikadellen van heel Uden voor
hun te zullen gaan bakken.
Wij zijn benieuwd wat de
kieskeurige kinderjury er
van gaat vinden, maar wij
hebben er het volste vertrouwen in. Het wordt een
prima feestje: aan Tino, Nic
en Stefan zal het niet liggen!
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