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

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl
Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 –
12:30; 13:00 – 17:00
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RABO0174948999
Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden
Vieringen Sint Petruskerk
Zaterdag:
- 18.30 uur
Zondag:
- 09.00 en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag:
- 19.00 uur (voorafgegaan door
Vespers om 18.40 uur)
Eerste dinsdag v.d. maand:
- 09.30 uur
Vrijdag:
- 18.00 uur uitstelling H. Sacrament

De vliegramp
Het is een vreselijk gebeuren geweest. Zóveel landgenoten, complete gezinnen,
andere gezinnen uiteen gerukt, noem alle varianten
maar op. Bijna driehonderd
mensen van het ene op het
andere moment uit de lucht
geknald. De slachtoffers zelf
hebben zich niet eens gerealiseerd wat er gebeurde, ze
waren van het ene op het andere moment weg, zo legden
deskundigen uit. Maar door
een domme ‘vergissing’ zijn
er in één klap vele nabestaanden voor wie het leven niet
meer hetzelfde zal zijn. Het
kwam plotseling zó dichtbij.
Het land in nationale rouw.
Terecht. Wat een compassie,
wat een droefheid.
Na de eerste verontwaardiging, boosheid en machteloosheid realiseer je door de
gesprekken die we erover voeren, dat we in één klap deelgenoot zijn geworden van het
‘grote lijden’ der mensheid.
De tweeduizend slachtoffers
in Gaza, het tienvoudige van
de vliegramp. Het bestaan

van duizenden platgegooid.
Aan Israëlische zijde drie of
vier procent van dat aantal, maar ook daar menselijk
leed. Enkel en alleen omdat
mensen elkaar geen ruimte
gunnen en omdat er omwille
van de vrijheid nu eenmaal
grenzen getrokken moeten
worden. Om nog maar niet
te spreken over Syrië, Irak,
Congo, en weet ik waar.
Het (pastorale) leven gaat intussen door. Door ontmoetingen met mensen wordt je
dan weer geconfronteerd met
het ‘kleine lijden’ der mensheid. De man, die in de bloei
van zijn leven menselijk
onwaardig lijden te dragen
krijgt, en bij wie de dood als
een bevrijding zou zijn. Hij
moet de lijdenskelk echter
tot de laatste druppel leegdrinken. “Wat zou jij kiezen?
In dat vliegtuig of dit?” hield
onze diaken Pieter me voor.
Nauwelijks een paar weken
later verliest hij plotseling
zijn broer die op een korte
vakantie in Duitsland is. Zijn
maatje plotseling weg. Intens

Gewijzigde mistijden
in de parochie
Door het sneller dan verwachte herstel van Mgr. Piet
van Velthoven, voorganger
in de parochiekern Venhorst,
is het mogelijk gebleken de

mistijden in de parochie opnieuw aan te passen. Met ingang van 1 augustus 2014 is
daarom het volgende schema
van toepassing.

Werkzaamheden Kerkstraat Uden
verdriet, want het komt zo
dichtbij.
“Je mag het natuurlijk niet
hardop zeggen”, zei een
vriend onlangs tegen me, “en
het is allemaal natuurlijk ook
vreselijk. Maar al die stille
tochten en dat hele gedoe er
omheen, ik zie dat niet. Waar
zijn de verhoudingen gebleven?” En hij heeft recht van
spreken, want in zijn eigen
gezin liggen ziekte en gevaar
voor lijden en sterven om
de hoek. En hij vervolgde:
“Weet je hoe dat komt? Mensen weten in het dagelijkse
leven hun verdriet en gevoelens niet meer met elkaar te
delen. Ze moeten daar dan
op een of andere manier uiting aan geven.” Wat hij verder met enig gezond cynisme
conludeerde durf ik hier niet
te schrijven. Misschien geef
ik het niet graag toe: hij had
wel gelijk. En met een gezond gelovig realisme besloot
hij zijn betoog: “Ook als het
lijden je treft gaat het leven
verder. Als al die mensen nu
gewoon eens met ons naar

de kerk zouden komen en
met HEM in ons midden lief
en leed met elkaar zouden
delen, dan was er een hele
hoop minder heisa nodig”.
In het grote én in het kleine
lijden sta je machteloos, kun
je slechts hulpeloos toezien
en hooguit wat bemoediging
en troost proberen aan te
reiken. Er echt iets aan doen
kun je niet. Een oplossing is
er niet. Tenzij, inderdaad…
in je geloof. Vele citaten uit
de bijbel zou ik nu kunnen
loslaten. Maar het beste dat
we kunnen doen is: met
Jezus het hoofd buigen en
leren aanvaarden dat we het
leven niet in de hand hebben. Want Hij die het leven
wél in de hand heeft, van wie
alle leven komt en naar wie
alle leven terugkeert, heeft
zich prijsgegeven om mét
ons en vóór ons datzelfde lot
te ondergaan en door zijn lijden, sterven en verrijzen uitzicht te bieden over de dood
heen.
Pastoor Theo van Osch

The Specs laten
Eigen Herd daveren

In de weekenden:
Dagelijks geopend van
09.00 – 19.30 uur

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen
Zondag:

11.00 uur

Woensdag:

19.00 uur
(Sint Petruskapel)

Mariakapel
De Mariakapel is open
van 09.15 – 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag:

Uden, Sint Petrus:

zaterdag 18.30, zondag 09.00 en 10.30 uur
Boekel, Sint Agatha:
zondag 11.00 uur
Zeeland, H. Jacobus:
zondag 09.30 uur
Odiliapeel, H. Kruisvinding: zaterdag 17.00 uur
Volkel, H. Antonius:
zaterdag 19.00 uur
Venhorst, H. Jozef:
zaterdag 19.00,
zondag 10.00 uur
Op doordeweekse dagen:
Uden, Sint Petrus:

maandag t/m vrijdag 19.00
Elke 1e dinsdag van de
maand 09.30 uur
Boekel, St. Petruskapel:
woensdag 19.00 uur
Zeeland, H. Jacobus:
vrijdag 19.00 uur
Odiliapeel, H. Kruisvinding: geen doordeweekse mis
Volkel, H. Antonius:
maandag 19.00 uur
Venhorst, H. Jozef:
donderdag 19.00 uur

09.15 – 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere
Zeeland
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland
Vieringen
Zondag:

09.30 uur

Vrijdag:

19.00 uur

H. Antonius Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel
Vieringen
Zaterdag:

19.00 uur

Maandag:

19.00 uur

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel
Vieringen
Zaterdag:

17.00 uur

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216
Vieringen
Donderdag: 19:00
Zaterdag: 19:00
Zondag: 10:00
3586292.indd 1

Gewijzigde openingstijden
parochiecentrum
Als gevolg van de vakantieplanning van de medewerksters en vrijwilligsters van
het parochiesecretariaat is
het noodzakelijk gebleken
de openstellingtijden van
het Parochiecentrum aan de
Kerkstraat 25 in Uden aan te
passen.

Op 20 augustus en van 29 augustus tot en met 19 september zal het parochiecentrum
geopend zijn van 09.00 tot
13.00 uur.
Werkgroepen met activiteiten na 13.00 in het parochiecentrum dienen de sleutel
bijtijds op te halen.

Informatieavonden Eerste
Communie en Vormsel
Binnenkort zullen in onze parochie weer informatieavonden worden gehouden over
de voorbereidingen voor de
viering van de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel in
2015. Op deze avonden zal de
hele gang van zaken rond de
voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten uitgebreid uit de doeken worden
gedaan. Iedereen is welkom
en er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen van
vragen.
De informatieavonden voor
de Eerste Communie staan op
de volgende data gepland:
Volkel en Odiliapeel: dinsdag 2 september om 20:00 in
Basisschool De Vlieger
Zeeland: woensdag 3 september om 20:00 in de St. Jacobuszaal, ingang achter in de
pastorie

Boekel: maandag 1 september om 20:00 in Basisschool
Octopus
Uden: 13 oktober om 19:30 en
20:30 in het parochiecentrum
aan de Kerkstraat
De informatieavond voor
het Vormsel zal op 6 oktober
voor de hele parochie plaatsvinden, aanvang 20:00 in het
parochiecentrum aan de Kerkstraat 25 te Uden
Desgewenst kan voorafgaande aan de avonden in Odiliapeel, Volkel en Zeeland al
contact worden opgenomen
met de pastoraal assistente,
Betsie van der Wijst, op 06
– 2120 4630 of via de mail:
b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl. Voor de overige
avonden kan eventueel vooraf informatie worden verkregen via het parochiesecretariaat 0413-263154.

The Specs, de eerste Udense
Beatband uit de jaren zestig, zal op zondag 7 september een daverend benefietconcert in de Eigen
Herd verzorgen. Het repertoire bestond destijds uit
nummers van de Rolling
Stones, de Kinks, de Motions en de Pretty Things. In
2006 is de band weer opgestart en heeft toen met zeer
veel succes een reünieoptreden verzorgd in de originele
bezetting van de begintijd
1964 - 1968. Dit jaar is het
50 jaar geleden dat de band
werd opgericht en onder
het motto “50 JAAR SPECS
ON TOUR” wordt het jubileumjaar gevierd met diverse
optredens in de regio.

ting Caritas St.Petrus Uden.
De stichting heeft het helpen van minderbedeelden
zowel in de wereld als in
de eigen regio als doelstelling. Caritas beheert al bijna
vier jaar de Kledingbank in
de voormalige Pius X kerk
en zorgt in de kerstperiode
voor voedselpakketten voor
behoeftige gezinnen.
De entree voor deze middag is € 5,00. Kaarten zijn
verkrijgbaar vanaf 15 augustus aan de bar van Eigen
Herd en aan de kassa op 7
september. De middag begint om 14:30, zaal geopend
vanaf 13:30. Er is maar een
beperkt aantal plaatsen en
vol is vol.

Het optreden van The Specs
in de Eigen Herd is een benefietconcert dat wordt
aangeboden aan de Stich-

Aanleg rotonde
Op het kruispunt Kerkstraat
– Pastoor Spieringsstraat –
Marktstraat – St. Jansstraat
zal op 1 september worden
begonnen met het aanleggen van een rotonde. Dit
project gaat ongeveer vier
weken duren en gedurende
deze tijd worden de aanliggende wegen afgesloten voor
het doorgaande verkeer. Dat

Hier komt een rotonde
houdt in dat de kerk en het
PC voor het verkeer alleen
nog maar vanaf de noordkant te bereiken zijn, zeg
maar komende vanuit de
richting van de Kruisherenkapel.
Na aanleg van de rotonde
gaan de werkzaamheden in
twee fases door in de Kerkstraat. In de eerste fase wordt
de straat vanaf de rotonde afgesloten tot halverwege de

Petruskerk, in de tweede
fase wordt het andere deel
onder handen genomen.
Deze werkzaamheden zullen
naar verwachting half november gereed zijn. De kerk
en het PC zullen gedurende
de hele tijd bereikbaar zijn.
Men moet echter rekening
houden met een omleidingroute, vertraging en minder
parkeergelegenheid om en
nabij de kerk.

Kerk geteisterd door diefstallen
Ook kerkbezoekers ontkomen er niet aan
Wie zou denken dat kerken
of kerkgangers gespaard
worden door het dievengilde is de laatste tijd wel erg
bedrogen uitgekomen. Het
aantal malen dat de kerken
in de parochie doelwit zijn
geweest van de heren koperdieven, kaarsengeld rovers,
inbrekers en ander tuig is
niet meer op een hand te tellen. Er is geen kruid tegen gewassen, om moedeloos van
te worden. Het trieste daarbij is dat de omvang van de
inbraakschade de buit vaak
vele tientallen malen overtreft: zo bedroeg bij de laatste inbraak de buit een paar
euro kaarsengeld en een aangebroken pakje sigaretten,
maar het kostte € 11.000 (ja,
u leest het goed, elfduizend
euro) om de om de aangerichte schade te laten herstellen.
Ook vele trouwe kerkgangers
zijn al meermaals slachtoffer
geweest van fietsendieven.
Met name de E-bikes zijn
populair, kennelijk zijn ook
rovers en andere criminelen
gesteld op hun gemak en
comfort. Eenmaal werd zelfs
een fiets die uit voorzorg al
in het kerkportaal stond gestald meegenomen en bij de
laatste diefstal enige weken
geleden werden tijdens de
zondagsmis in de Petruskerk meerdere fietsen tegelijk meegenomen.
Het doen van aangifte bij de
politie, sowieso al een wei-

nig klantvriendelijke bezigheid, dient behalve voor
het bijhouden van de statistieken alleen nog maar
om aan de verlangens van
de verzekeraars te voldoen.
Daarna wordt er zelden tot
nooit meer iets van vernomen. Al even merkwaardig
is het feit dat nog nooit iemand iets heeft gezien. Je
zou verwachten dat, wanneer het koperwerk en de
bliksemafleiders weer eens
worden doorgezaagd en vervolgens op een vrachtwagentje of een aanhanger worden
geladen, waarbij onderweg
van de ene koperen leiding
naar de volgende ook nog
eens meerdere ‘pitstops’
moeten worden gemaakt, er
bij iemand een lampje zou
moeten gaan branden. Of
wanneer op klaarlichte dag
meerdere mannen met fietsen, die met kettingen aan
elkaar geketend zijn, aan het
sjouwen zijn om deze in een
gereedstaand busje te laden.
Maar nee, niets van dat alles,
kennelijk verblijven dievenbendes in Nederland in een
soort parallel universum van
selectieve onzichtbaarheid.
Jammeren brengt ons echter
geen stap verder, dus zullen
er zoveel mogelijk creatieve
oplossingen bedacht moeten
worden om ons te wapenen
tegen dit maatschappelijk
probleem. Een daarvan is het
openen van de fietsenstalling bij het parochiecentrum
voor kerkbezoekers in het
weekend. Een tijdelijke op-

lossing, in afwachting van de
fietsbeugels die de gemeente
voornemens is te plaatsen in
het kader van de herinrichting van de Kerkstraat; hopelijk laat de realisatie daarvan
niet te veel lichtjaren op zich
wachten aangezien het meermaals openen en sluiten van
het hek van het parochiecentrum voor de dienstdoende
koster een complicerende
klus is op een ongelukkig
moment net aan het begin
en vlak voor het einde van
de vieringen. En het is niet
te voorkomen dat het hek
nog enige tijd openstaat terwijl er al fietsen geparkeerd
staan. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor elke fiets
apart een openings- en sluitingsceremonie te houden.
Blijf daarom altijd uw fiets
op slot zetten, ook achter
het hek. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee.

Kerk denkt na over huwelijk en gezin

Kerktelevisie
Vieringen volgen via internet
De nieuwe kerkradio en -televisie service, waarmee alle
kerkdiensten via de telefoonlijn of via internet vanuit de
St. Petruskerk te Uden zijn
te volgen, is sinds enige tijd
in gebruik. Fijn wanneer iemand niet naar de kerk kan
gaan, verhuisd is naar een
andere plaats, op een ander
(vakantie-)adres verblijft of
voor ver weg wonende familieleden die bijvoorbeeld een
uitvaart mee willen beleven.
Mensen die belangstelling
hebben om een viering thuis
te volgen kunnen dat op verschillende manieren doen:

Het zal niemand zijn ontgaan dat de herinrichting
van het centrum van Uden
in snel tempo zijn voltooiing
nadert. Er zal echter nog een
hoop werk moeten worden
verzet in de komende maanden. Een van de onderdelen
daarvan is de Kerkstraat en
de werkzaamheden die daarmee verband houden zullen
ook gevolgen hebben voor de
bereikbaarheid van de Petruskerk. Ook wordt het kerkplein (parkeerterrein) voor
de kerk op de schop genomen. Het kerkbestuur heeft
hierover een brief gehad
van de gemeente waarin dit
wordt toegelicht.

via een telefoonlijn, daarvoor
is een speciale ontvanger te
huur, of via de eigen computer, tablet of smartphone.
Ook bestaat de mogelijkheid
om de uitzendingen te volgen
op een smart TV.
Uitgezonden vieringen worden opgeslagen en kunnen
dan later nog eens bekeken
of beluisterd worden. U kunt
de vieringen eenvoudig volgen via www.kerkomroep.nl
of de app downloaden. Voor
meer informatie kunt u zich
wenden tot ons parochiesecretariaat.

Dit jaar worden er in onze
parochie maar vier kerkelijke huwelijken gesloten:
een absoluut dieptepunt. De
paar stellen die er nog toe gekomen zijn zullen er beslist
geen spijt van hebben want
zowel de voorbereiding als de
vieringen waren ruimschoots
de moeite waard. Toch roept
dit kleine aantal huwelijken
vragen op: waar ligt het aan
en wat kunnen we er aan
doen? Het is niet alleen een
Nederlands probleem. Heel
de katholieke wereld heeft
ermee te maken. In het voorjaar heeft het Vaticaan daarom een enquête verspreid
met vragen over praktijk en
beleving van huwelijk en
gezin in de huidige samenleving. Dit als opmaat voor
de bijzondere synode die in

oktober in Rome gehouden
zal worden. In zijn Brief aan
de Gezinnen stelt Paus Franciscus het volgende:
‘Het gezin maakt een diepe culturele crisis door, evenals alle gemeenschappen en maatschappelijke banden. In het geval van
het gezin wordt de broosheid van
banden in het bijzonder ernstig,
omdat het de fundamentele cel
van de maatschappij betreft, de
plaats waar men leert samenleven in verschil en anderen toe
te behoren en waar ouders het
geloof aan hun kinderen doorgeven. Er is een tendens het huwelijk te zien als een pure vorm
van affectieve bevrediging, die
op welke wijze dan ook tot stand
kan komen en kan worden gewijzigd, al naargelang het gevoel van ieder. De onmisbare bij-

drage van het huwelijk aan de
maatschappij overstijgt echter
het niveau van de emotionaliteit
en de toevallige behoeften van het
stel. Zoals de Franse bisschoppen
leren, wordt zij niet geboren uit
het verliefde, per definitie voorbijgaande gevoel, maar uit de
diepte van de verplichting, aanvaard door de echtgenoten die
binnentreden in een volledige levensgemeenschap’.
Het zal voor de synode niet
eenvoudig zijn om oplossingen te vinden, laat staan
een kentering teweeg te
brengen, maar het is wel
goed dat er eens wordt stilgestaan bij dit thema. Laten
wij hen met ons gebed ondersteunen.
Diaken Pieter Raaijmakers
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