Info
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 (mis voor
ouderen en zieken)
Vrijdag
- 18.00 uur uitstelling v/h
Heilig Sacrament
Het voorportaal van de kerk is
dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Sint Agatha Boekel
Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen Sint Agatha
Parochiekerk
Zaterdag
17.30 uur
Zondag
10.30 uur
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

H. Jacobus de Meerdere
Zeeland
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
Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC 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
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Vieringen in de Goede Week

Gesprek met pastoor Theo van Osch

Palmzondag wordt in alle parochiekernen behalve Odiliapeel
gevierd op de normale mistijden. In Uden zal hulpbisschop
Mgr. Mutsaerts hoofdcelebrant zijn. Dan komen alle jongeren vanuit het Bossche diocees daar samen
Uden Sint Petrus
Maandag 14 april
Donderdag 17 april

Maandag 21 april

18.30 Boeteviering.
19.00 Viering Witte Donderdag
voetwassing, en nachtwake.
15.00 Kruisweg
19.00 Viering Goede Vrijdag
21.00 Paaswake (alle lezingen)
09.00 Stille Paasviering
10.30 Paasviering, Krönungsmesse
10.30 Viering Tweede Paasdag

Boekel Sint Agatha
Donderdag 17 april
Vrijdag 18 april
Zaterdag 19 april
Zondag 20 april
Maandag 21 april

19.00 Viering Witte Donderdag.
15.00 Kruisweg
21.00 Paaswake
10.30 Paasviering
10.30 Viering Tweede Paasdag

Vrijdag 18 april
Zaterdag 19 april
Zondag 20 april

Odiliapeel H. Kruisvinding
Vrijdag 18 april
15.00 Kruisweg
Zondag 20 april
11.30 Paasviering
Volkel H. Antonius Abt
Vrijdag 18 april
15.00 Kruisweg
Zondag 20 april
10.00 Paasviering
Venhorst H. Jozef
Donderdag 17 april
Vrijdag 18 april
Zondag 20 april

19.00 Witte Donderdagviering.
15.00 Kruisweg
10.00 Paasviering

Zeeland H. Jacobus de Meerdere
Donderdag 17 april
19.00 Witte Donderdagviering
en aanbidding.
Vrijdag 18 april
15.00 Kruisweg
Zondag 20 april09.30 Paasviering
Maandag 21 april
09.30 Viering Tweede Paasdag

Theo, geboren en getogen in
Den Dungen, jongste zoon
van Jan van Osch en Tonnie
Timmers, komt uit een gezin
van zes kinderen. Het was een,
voor die tijd ‘gewoon‘ katholiek gezin. Hij heeft een onbezorgde, veilige jeugd gehad.
De vijfde en de zesde klas van
de lagere school volgde hij in
Den Bosch op de Nutsschool.
Daar ontdekte hij zijn liefde
voor de Franse taal.
Ondanks dat Theo in de zeventiger jaren zich kritischer
opstelde ten opzichte van de
kerk, nam hij deel aan een
tekstgroep van het jongerenkoor en verdiepte zich in de
evangelieteksten. “Dankzij
Pastoor van Beurden, die in
de Paastijd vertelde over de
verrijzenis van Jezus, begon

Oproep Wandeltocht Lopend Vuur
Na de in 2007 en 2013 gehouden parochiefeesten
onder het motto Lopend
Vuur is de gedachte geboren hier een traditie van
maken door vanaf elke parochiekern met een ‘Lopend
Vuur’ te wandelen naar de
Sint Petruskerk in Uden om
daar het gezamenlijke vuur
aan te steken. Deze vurige

wandeling zal dit jaar deel
uitmaken van de feestelijkheden ter rond het vijfentwintigjarig priesterjubileum van Pastoor Van Osch op
24 mei. Wij willen daartoe
proberen zoveel mogelijk lopers uit elke parochiekern
bij elkaar te krijgen. Het is
de bedoeling om 17.30 gezamenlijk bij de Sint Petrus-

kerk in Uden aan te komen
om daarna de mis van 18.30
en alles wat daarna komt
mee te vieren.
Opgave kan geschieden bij
het Parochiecentrum in
Uden: 0413-263154 of per
mail: info@parochiesintpetrus.nl Nadere informatie te
verkrijgen bij opgave.

Pasen, feest van bevrijding
Hoewel de losgebarsten lente
anders zou kunnen doen vermoeden, moet het nog Pasen
worden. Al bijna 2000 jaar
viert de kerk op een heel uitdrukkelijke manier het laatste
avondmaal, de kruisiging en
de opstanding van Christus.
De Verrijzenis van Christus is
dan ook het centrale geloofsgegeven van heel de christenheid. Op Witte Donderdag
zal een aantal jongeren van
de parochie in de Groningse
binnenstad aanwezig zijn bij
de spectaculaire vertolking
van het lijdensverhaal door
verschillende bekende Nederlanders. Dit zal ook op TV te
zien zijn.
In de Udense Sint Petruskerk
is de Hof van Olijven nage-

bouwd, met de tafel van het
Laatste Avondmaal, het kruis
en het lege graf. De Goede
Week is altijd een heel bijzondere week met tal van vieringen in alle kerken in de parochie. Beter dan hier te lezen
wat er dan allemaal gebeurt,
is het om zoveel mogelijk zelf
aanwezig te zijn en deel te
nemen. In de nacht van Witte
Donderdag op Goede Vrijdag
zal de hele nacht door een
wake gehouden worden in de
Udense St. Petruskerk.
Het woord Pasen is afkomstig
van het Joodse ‘Pesach’, de uittocht van het joodse volk uit
de slavernij in Egypte. Waar
het joodse volk deze bevrijding jaarlijks herdacht, werd
het door Jezus opnieuw een

bevrijdende realiteit. Dit keer
niet de bevrijding uit een concrete gevangenschap, maar
bevrijding uit de grootste gevangenschap die de mensen
bedreigt: de dood.
De uittocht van Christus, door
het lijden heen, werd gevolgd
door Zijn Verrijzenis. Zijn
leerlingen, en in hun voetspoor tallozen die het soms
met de dood moesten bekopen, getuigden hiervan tot
op de dag van vandaag. Maar
zoals gezegd, binnengaan
in dat mysterie vraagt dat je
meedoet, kennis neemt van
de weg van Christus. U bent
van harte welkom.

het bij mij te dagen dat het
lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus een werkelijkheid was. Ik heb nooit stilgestaan waaróm Hij aan dat
kruis hing. Ik denk dat ik toen
begon te beseffen dat er ‘meer
te halen’ was uit het geloof.”
Nadat hij de middelbare
schooltijd had afgerond met
het Havodiploma wilde Theo
niets liever dan reizen.
“Ik wilde de wereld verbeteren, mooier en beter maken.
Andere talen interesseerden
me, ik wilde buiten de grenzen van mijn eigen landje kijken.”
Theo ging gedurende twee
jaar telkens zo’n maand of
drie werken bij het café van
‘Boer Goossens’ zodat hij met
het verdiende geld en de fooien kon gaan reizen. “In 1980
kwam ik al rondreizend in
Lourdes, en vond en passant
werk als vrijwilliger.”
U sprak net over ‘de wereld verbeteren’, deed u dat vrijwilligerswerk
als invulling van dat ideaal?
“Dat had meer een praktische reden. Ik was al een paar
maanden in Frankrijk en dan
raken de centjes op. En hiermee kreeg ik gratis eten, drinken en onderdak. Ik vond het
vrijwilligerswerk bijzonder
interessant.”
Theo mocht ‘gidsen’ voor de
pelgrims, ontmoette interessante mensen en er waren
goede gesprekken. “Dus ik
stroomde daar onbedoeld in,
nou ja, wat is onbedoeld...!”
In mei 1981 reisde hij opnieuw
door Europa en kwam uiteindelijk weer in Lourdes aan. Hij
had plannen om nog verder
door Europa te reizen, maar
hij bleef in Lourdes ‘hangen’
en kon toen ook weer vrijwilligerswerk doen.

Tijdens die periode heeft Theo
zijn roeping gekregen om
priester te worden.
Voordat Theo gehoor gaf aan
die roeping gingen er vijf
tot zes maanden overheen.
“Want je weet eerst niet wat
je overkomt. Je weet er geen
raad mee. Ik ontmoette toen
mensen die me daarin konden wijzen en helpen op de
weg waar ik zijn moest.” In
juli was Theo, vanwege een
eucharistisch congres, opnieuw in Lourdes als vrijwilliger. “Daar ontmoette ik een
Nederlandse delegatie jongeren, die me wegwijs maakten in het geloof en in opleidingen. Daar heb ik heel
veel steun aan gehad. Intussen besefte ik dat ik niet zo
bezig kon blijven; ik moest
een keuze maken.”
Na de zomer probeerde Theo
een opleiding in Baarn voor
creatieve therapie. “Ik heb
er, denk ik, een week gezeten. De opleiding ging niet
van start, want het begon al
met een staking van de studenten. Daar had ik hélemaal
geen zin in.”
Thuis gekomen zat nog steeds
die roeping onderhuids te
‘wroeten’.
“Ik weet het nog goed, ik
speelde piano en bedacht dat
het hoge woord er nu maar
uit moest. Ons moeder stond
in dezelfde kamer te strijken.
“Ma, ik denk erover om priester te moeten worden”. Ze zal
gedacht hebben; ja net terug
uit Baarn en dit is weer een
volgende bevlieging! en streek
gewoon door: “Nou jongen,
als gij denkt dat ge dat moet
worden, doe dat dan maar!”
En hoe reageerde uw vader?
“Pa zag het wel zitten. Ik had
de indruk dat hij er van meet

Bedevaart
Sint Cornelius
Op zondag 4 mei zal in de
kerk in Zeeland het patroonsfeest van de H. Cornelius worden gevierd. St. Cornelius
wordt vereerd als de patroon
van het hoornvee maar wordt
ook aangeroepen bij aandoeningen als epilepsie. Er zijn
twee eucharistievieringen,

fietsen en handgereedschap
kan worden ingeleverd bij
de voormalige Pius-X-kerk
in Uden, bij de Solidariteitswerkplaats in het voormalig
postkantoor, Violierstraat 1
te Uden, bij een van de kramen op het Schakelplein in
Volkel of op het Kerkplein

‘Kerspel’ is de middeleeuwse benaming voor wat wij
nu een parochie noemen.
Vanuit de in de 13e eeuw
gestichte Sint Pieterkerk
in Uden werden in de loop
der eeuwen kapellen gebouwd in de omliggende
dorpen, die later overgingen in negen zelfstandige
parochies in Uden, Volkel,

Zeeland, Boekel, Venhorst
en Odiliapeel. Uitbreiding
van deze kapellen en kerken
was een tegemoetkoming
aan de parochianen om bij
het kerkbezoek de reistijden te voet of op de fiets te
beperken. De laatste jaren
is er natuurlijk veel veranderd: in acht eeuwen van
één naar negen parochies,

Diaken Pieter Raaijmakers

om 07.00 en 09.30, en na elke
mis zal in de pastorie nog een
kopje koffie of thee worden
aangeboden met een sneetje Brabants krentenbrood.
Van 11.00 tot 13.00 is er vervolgens nog de gelegenheid
voor ouders/grootouders om
de kinderen te laten zegenen.
De rest van de middag is iedereen welkom in de kerk
om te bidden of een kaarsje
te branden bij St. Cornelius.

in Odiliapeel. Bij inlevering
van spullen ontvangt u een
lot waardoor u kans maakt
een leuk prijsje te winnen.
De spullen zijn bestemd voor
minderbedeelden in Uden en
kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Bij voorbaat
alvast hartelijk dank.

Na zijn priesterwijding heeft
Theo een jaar stage gelopen
bij Pastoor Mennen in Tilburg.
Een bijzonder prettig jaar,
zowel geestelijk als persoonlijk. Meteen na dat stagejaar
werd hij benoemd als medepastor in Aalst Waalre, waar
hij vrijwel alle taken zelfstandig moest uitvoeren, omdat
de emerituspastoor veel aan
hem overliet.
“Na zeven jaar werd ik in
1996 pastoor in Zeeland en
daar werd ik ook deken van
het oude dekenaat Ravenstein. Omdat daar een stagiair, Vincent, kwam werd
ik tevens administrator van
Odiliapeel. Na de priesterwijding van Vincent zijn wij in
1999 samen naar Den Bosch
geroepen om pastor te worden en werd ik tegelijkertijd
pastoor van Hintham. Vincent
en ik en de diaken van Den
Bosch, Tim, vormden een ‘superteam’. De St. Jan was toch
een bastion van vrijwilligers
die het op hun manier deden.
Wij hebben de vrijwilligers
en het pastoraatteam dichter
bij elkaar weten te brengen
en een goede samenwerking
opgebouwd. Er lagen toen
enorme kansen. Maar ineens
werd er een nieuwe plebaan
benoemd en daarmee een
streep getrokken onder wat
wij hadden bereikt. Daar hadden we heel erg veel moeite
mee. Onze wegen scheidden
zich in korte tijd en zo kwam
ik dus in Uden terecht. Maar…
ik heb er geen haar spijt van…
helemaal niet!!!”

Van Kerspel tot Sint Petrusparochie

Inzamelactie Caritas
De stichtingen Caritas St.
Petrus, Solidariteitswerkplaats Uden en Uden Wereldwijd organiseren gezamenlijk op Goede Vrijdag,
18 april 2014 van 10.00 tot
15.00 een grote inzamelactie. Gedragen kleding,
schoeisel, rolstoelen, oude

af aan vertrouwen in had en
dat hij dit bijzonder vond. Hij
zal gedacht hebben: dit komt
niet van jou zelf; daar zit echt
iets onder wat roeping mag
heten.“

en in een decennium van
negen weer terug naar één.
Wat opvalt is dat het grondgebied van de huidige parochie exact samenvalt met de
situatie van het kerspel in
de middeleeuwen! Adriaan
Sanders heeft deze geschiedenis op een overzichtelijke
manier in beeld gebracht in
een handzaam boekje waarin beschreven staat hoe de
kleine Sint Pieterparochie
van toen zich ontwikkelde
tot de parochies van onze
huidige parochiekernen. Hij
wijst hierbij op de opmerkelijke overeenkomst met
de huidige situatie. De ontstaansgeschiedenis van iedere kerk wordt afzonderlijk
beschreven, met een chronologische vermelding van
alle betrokken geestelijken.
Het eerste boekje werd onlangs aangeboden aan Pastoor van Osch. ‘Van Kerspel
tot Sint Petrusparochie’ is
voor € 5 verkrijgbaar bij het
parochiecentrum in Uden.

Dagtocht Banneux

reis inclusief diner op de terugtocht.

Op zondag 8 juni, Eerste
Pinksterdag, zal weer de
jaarlijkse bedevaart vanuit Uden naar het bekende

Meer informatie en aanmelding bij:
Koosje v.d. Pol, 06 – 33 633 784
of Jo v.d. Rakt, 0413 – 252 294

Maria bedevaartoord Banneux in de Belgische Ardennen plaatsvinden. De kosten
bedragen € 38 voor de bus-

Rondleiding langs Kruisweg Sint Petruskerk
Op vrijdag 11 april zal tussen
10.00 en 11.30 uur een meditatieve rondleiding langs de
schilderijen van de Kruisweg
in de Sint Petruskerk in Uden
worden gegeven. De Kruisweg is een onderdeel van de
totale traditie van het Christelijke Paasfeest. Het is een
nabootsing van de lijdensweg

van Christus vanaf het paleis
van Pontius Pilatus tot aan
de heuvel Golgotha, de plaats
van Zijn terechtstelling. Het
woord statie is afgeleid van
het Latijnse statio dat staan
of stilstaan betekent. In de
RK traditie is er sinds de 15e
eeuw ook een godsdienstoefening op Goede Vrijdag om

15.00 uur, het stervensuur
van Jezus aan het kruis.
Aanmelding voor deze meditatieve rondleidingen bij
Dhr. Henk Gunsing, bij voorkeur via e-mail: h.gunsing@
live.com of telefonisch op nr.
06 – 20 219 233.

Wat verwacht en hoopt u van de
aankomende Lourdes bedevaart?
“Ik verwacht een fantastisch
mooie bedevaart. Alleen al dat
mensen een weekje kunnen
optrekken met hun bisschop,
maar ook met hun pastoors,
dan zijn ze heel dichtbij.
Er zal veel besproken en gedeeld worden, terwijl dat in
het ‘gewone leven’ niet gebeurt. Dat is ook de kracht
van een bedevaart. Dat je gelovend biddend samen op reis
bent.
Ik hoop dat door de bedevaart
mensen uit het bisdom, die in
het proces van vorming van
parochies zitten, vanuit hun
vertrouwde parochies en parochiegrenzen heen kunnen
kijken, omdat zij nu ook letterlijk over hun eigen grenzen heengaan. En dat andere
mensen uit verschillende parochiekernen door dit samen
zijn, een band krijgen en dat
er daardoor op een natuurlijke manier dwarsverbanden
gaan ontstaan.”

Wat verwacht en hoopt u van Paus
Franciscus?
“Ik verwacht van de Paus dat
hij gewoon blijft doen zoals
hij nu doet. Doordat hij de
mensen in hun hart en ziel
raakt, lijkt het er op dat zijn
voorgangers iets anders voorstonden dan deze paus. Terwijl dat niet zo is. Franciscus
blijft trouw aan wat de kerk
voorhoudt en leert, maar hij
staat dichter bij de mensen.
Ik hoop dat de paus de mensen door zijn eenvoud, spreken en doen, laat beseffen dat
er narigheden zijn geweest,
randverschijnselen in de kerk,
die ze moeten loslaten en dat
hij door kan stoten naar de
kern waar het eigenlijk om
gaat.”
Marianne du Maine

Zondag van
Barmhartigheid

Op zondag 27 april zal in de
Kapel van de Zusters Birgittinessen aan de Vorstenburg 1
te Uden weer de zondag van
de Goddelijke Barmhartigheid
worden gevierd. Een traditie
die dit jaar een wel heel bijzonder tintje heeft: Paus Johannes
Paulus II zal op deze dag heilig
worden verklaard. In het programma van Barmhartigheidzondag is er dan ook de gelegenheid om de rechtstreekse
TV uitzending hiervan in het
klooster te bekijken.

Programma:
09.00 Eucharistieviering
10.00 TV uitzending heiligverklaring, in de ruimte van samenkomst
11.30 Gelegenheid
tot
biechtgesprek
12.30 Lunch (zelf mee te
brengen, koffie/thee
worden verstrekt)
14.00 Uitstelling Allerheiligste, gebedsviering,
gelegenheid tot biechten
16.00 Instelling Allerheiligste, Vespers
16.15 Afsluiting

Meer informatie op www.
barmhartigheidzondag.nl of
bij Richard de Groot, 0413269214, of via E-mail: richard@
grootuden.nl

Gewijzigde
openingstijden
Parochiecentrum
Tijdens de diocesane bedevaart naar Lourdes zullen
de openingstijden van het
Parochiecentrum in Uden
worden aangepast. Om
die reden is het Parochiecentrum van 28 april t/m
2 mei alleen van 09.00 tot
13.00 uur geopend.
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