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
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:
09.15 – 12.30 uur

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

09.30 uur
19.00 uur

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

19.00 uur
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 uur
Zaterdag: 19:00 uur
Zondag:
10:00 uur
3827765.indd 1

Makeover Communie en Vormsel
Vorige maand heb ik uiteengezet waarom het in deze
tijd en omstandigheden van
secularisatie noodzakelijk is
om de voorbereiding en de
viering van de Eerste Communie en het Vormsel een
nieuwe vorm te geven. Zoiets zuigt het pastoraatteam
natuurlijk niet uit zijn duim,
want met velen herkennen
we de tekenen van deze tijd.
Het is dan ook niet toevallig dat er deze maand in Den
Bosch een internationaal
symposium wordt gehouden
over godsdienstvrijheid, relativisme en de secularisatie
in onze moderne samenleving. Aan de basis is tegelijkertijd inmiddels een groep
van een dertigtal betrokken
vrijwilligers samen met het
pastoraatteam druk bezig
dit massieve project goed
voor te bereiden. Daarbij is
wel duidelijk geworden dat

gen niet uit de weg. Want we
blijven geloven in het goede
van degene waar het om gaat:
Jezus Christus, die uit liefde
voor ons allen zijn leven gegeven heeft. Daarmee is het
de totale werkgroep tevens
duidelijk geworden dat het
nodig is dat we de gezinnen
als geheel bij de voorbereidingen betrekken: ouders,
communicanten, vormelingen en de andere kinderen
in het gezin. Want het gaat
het hele gezin aan. En omdat
wij allen bovendien geroepen
zijn tot gemeenschap in geloof in Hem, is de toekomstige vorm van voorbereiding een nieuwe kans om de
kerk opnieuw met elkaar op
te bouwen tot wat zij moet
zijn: een geloofsgemeenschap waarin we elkaar en
Jezus Christus kennen, beminnen en navolgen.

de inhoud van de voorbereidingen ongeveer hetzelfde
blijft, want “Jezus Christus is
dezelfde, gisteren, vandaag
en altijd” (Hebr.13,8). De projecten die gebruikt worden
zijn beproefd en voldoen. De
eerste vraag die ouders zich
met hun kinderen evenwel
zullen moeten stellen is: willen wij daadwerkelijk de Eerste Communie en het Vormsel ontvangen en zijn we
bereid om ons daarop goed
voor te bereiden, zodat we
weten wat we gaan vieren
en ontvangen? Wil ik daadwerkelijk deel uitmaken
van die gemeenschap van
de Katholieke kerk, waarin
ik een persoonlijke relatie
wil onderhouden met God
en waar ik de rijkdom van
het geloof kan ontdekken?
Ondanks het negatieve beeld
dat de kerk op dit moment Pastoor Theo van Osch
heeft gaan we deze uitdagin-

26 Februari,
filmavond
Lourdes
In het Parochiecentrum in
Uden zal weer een film over
het leven van de H. Bernadette en de verschijningen van
Maria worden vertoond: Je
m’apelle Bernadette. De toegang, en koffie of thee met
wat lekkers, zijn gratis, maar
een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom. De zaal
is open vanaf 19.30.

Petruskerk 125 jaar 2 april 2015
Ingewijd in 1890 viert in het
weekend van 18 en 19 april
het grootste en bekendste
rijksmonument in Uden haar
verjaardag. Een jonge (!) commissie is 125 jaar later volop
bezig om hieraan een feestelijk tintje te geven.
Voorlopig programma:
Zaterdag 18 april begint met
‘Open Kerk XL’: rondleidingen door de kerk onder begeleiding van gids en Petruskenner Wim Schigt en een
fotospeurtocht voor de jeugd.
In het Parochiecentrum is een
foto-expositie is met interessante lezingen door de Udense Heemkundekring. Na de
Mis van 18:30 uur die mede
wordt opgeluisterd door het
Gilde St. Barbara en St. Lucia
is er in het parochiecentrum
een gezellige dienstenveiling.
Het aanbieden van diensten
is nu al mogelijk via E-mail:
info@parochiesintpetrus.nl
Zondag 19 april is er na
de live TV-mis, uitgezonden
door de RKK op NPO 2, gezellig koffiedrinken in het

Parochiecentrum, gevolgd
door een loterij en daarna in
de kerk een liederentafel. De
organisatie is trots dat bekende Brabantse artiesten hebben toegezegd deze muzikale happening belangeloos te
ondersteunen. Zo mogen we
de zangeressen MarieChristien Verstraten en Annelieke
Merx, die beiden prachtige
Brabantse liedjes zingen, verwelkomen. Verder mogen we
ons verheugen op de komst
van Lya de Haas, vergezeld
door gitarist Hennie Korsten!
Het geheel wordt gepresenteerd door Niels Swinkels, die
zich uiteraard ook muzikaal
niet onbetuigd zal laten.
De Sint Petruskerk geeft
Uden een heel eigen gezicht.
En dat gezicht willen we als
Udenaren graag bewaren!
De opbrengst van het activiteitenweekend gaat daarom naar de Stichting ‘Vrienden van de Petrus’. Hopelijk
vieren vele parochianen dit
mooie jubileum mee. Heel
graag tot ziens op 18 en 19
april!

Gewijzigde openstelling Parochie-centrum
In verband met carnaval zal
het Parochiecentrum aan
de Kerkstraat 25 te Uden op
maandag 16 en dinsdag 17

februari gesloten zijn. Op
woensdag 18 februari (Aswoensdag) is de openingstijd
weer normaal, 09.00 – 17.00.

Bustocht
naar
The Passion
Enschede
Evenals in voorgaande jaren
zal de parochie ook in 2015
een bustocht naar The Passion organiseren.
Programma:
16:30 uur:
Witte Donderdagviering in
de St. Petruskerk
17.30 uur:
Vertrek van de bus uit Uden,
bij de St. Petruskerk
20.30 uur:
The Passion beleven
22.00 uur:
vertrekt de bus weer naar
Uden, aankomst ca. 00.00
uur.
Deelname € 17,50 p.p., inclusief een drankje en versnapering in de bus.
Aanmelding op de site van
VNB: www.vnb.nl, of bij de
contactpersoon voor de parochie, Marjolijne Koomen,
06 – 18 247 647, of met de
aanmeldingskaart bij het
parochiesecretariaat.

Gelukkig heb ik God
Betsie van der Wijst, vrijwilligster van onze Sint Petrus parochie en afkomstig uit de
voormalige parochie Zeeland, heeft al vele operaties
achter de rug en was vaak
aan huis gekluisterd. ‘Ik zat
aan het randje van de put,
maar ben er niet ingevallen. Mede door mijn man
en heel veel lieve mensen
om mijn heen, ben ik er bovenop gekomen.’
Betsie werd actief in de
werkgroep avondwake. ‘De
vraag was: hoe pas ik dit met
mijn lichamelijke beperkingen in? Toch kon ik daar tijd
voor vrij maken.’
Samen met haar man volgde zij een vierjarige cursus
tot pastoraal assistente. In
ons bisdom zijn veel pastoraal assistenten die elkaar
regelmatig ontmoeten. ‘We
inspireren en ondersteunen
elkaar. Zeker met alle fusies
die nu in gang gezet zijn.
Dan is er veel pijn, twijfel
en onzekerheid, die moet
worden weggenomen. Na
deze cursus gedaan zijn er
studiedagen, bezinningsmomenten en allerhande bijeenkomsten waar we met
veel plezier aan deelnemen,
en dat helpt je ook in persoonlijk geloof. Om iets uit
te dragen moet je geloofsleven goed zijn’, vindt Betsie. Op die manier probeer
ik te getuigen van ons fijne,
blije en mooie geloof. Maar
ik ga niets opdringen. Ik
hoop dat onze hoopvolle
houding mensen tot nadenken zet. Mensen vragen zich
soms af, omdat ik in een rolstoel terecht gekomen ben
en zoveel ellende over me
heen gekregen heb, waarom
ik nog steeds geloof. Het is
juist mijn geloof dat me
tot hier gebracht heeft. Ik
geef niemand daarvoor de
schuld. Het komt gewoon
op je pad. Gelukkig heb ik
God! Gelukkig hebben mijn
ouders mij dit meegegeven
en door mijn eigen invulling
kan ik ook andere mensen
helpen. Uiteindelijk ben ik
in het pastorale team terecht gekomen en daar kan
ik beleidsmatig veel doen.
Zoeken naar de beste optie

bij het maken van beslissingen, ook al weten we
dat niet altijd iedereen dit
in dankbaarheid aanneemt.
Ik bid vaak dat de mensen in
gaan zien dat beslissingen
met de beste bedoelingen
zijn genomen, dat het heil
en het geloof van de parochianen echt voorop staat
en we de blijde boodschap
willen uitdragen. Ook wij
twijfelen wel eens of het de
juiste weg is en moeten we
dat toegeven en het besluit
herzien. Ik wil niet overkomen als: Wij weten het, en
jullie weten het niet! We
zijn allemaal gelijkwaardig, ook in het geloofsleven
met onze vragen en twijfels.
Ik doe omdat ik die beperking heb veel van achter de
computer. Meerdere werkgroepen komen bij mij thuis
voor overleg en een gesprek.
Ook weten vele mensen mij
te vinden via de telefoon en
andere communicatiemiddelen. Contact met de mensen
is van groot en onmisbaar
belang bij het uitdragen van
ons geloof! Mensen vragen
soms hoe houd je het vol en
je werkt zo hard. Ik sta er
niet alleen voor: ik heb Hem
en ik heb zoveel lieve mensen om me heen.’
Na de parochiefusie werd
haar blik verbreed en ontmoette ze andere mensen.
‘Ik werk altijd heel fijn en
positief met hen samen. Die
mensen beschermen je, helpen je, je kunt je verhaal bij
hen kwijt. Je bemoedigt en
troost elkaar en ja, dan houd
je het ontzettend lang vol in
het leven!’
Marianne du Maine

Vastenactie ten bate van Sri Lanka
Op het eiland Sri Lanka leven
de Tamil gemeenschappen op
de theeplantages extreem geïsoleerd en vaak in grote armoede. Het vastenactie campagneproject 2015 is het werk
van caritasorganisatie Setik
van het bisdom Kandy. Setik
helpt onder andere de Tamil
gemeenschappen op de theeplantages om zich te ontwikkelen en uit hun isolement te
treden. De M.O.V. organiseert
dit jaar naast de collectes in
de kerken ook een vastenmaaltijd in Boekel en Uden.
De opbrengst van deze maaltijd komt ten goede aan het
project van de vastenactie.
Voor € 11 per persoon kunt
u aan de vastenmaaltijd deelnemen en steunt u dit belangrijke project.

Vastenmaaltijd Uden
Donderdag 12 maart in het
Parochiecentrum aan de
Kerkstraat 25 in Uden. Aanvang 18.00 uur, afsluiting
20.00 uur, en er zijn 75 plaatsen beschikbaar. Aanmelden
is mogelijk tot 8 maart bij het
Parochiecentrum, bij voorkeur via E-mail: info@parochiesintpetrus.nl, en anders
telefonisch op 0413-263154.
Vastenmaaltijd Boekel
Donderdag 19 maart a.s. in
‘Het Trefpunt’ van het zorgcentrum Sint Petrus te Boekel, eveneens van 18.00 uur
tot 20.00 uur. Aanmelden bij
dhr. Joep Trienekens. E- mail:
j.trienekens1@chello.nl, of telefonisch op 0492-322439.
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