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
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‘Makeover’ Eerste Communie en Vormsel
Ongeveer 50 jaar na het
Tweede Vaticaans Concilie
zijn we in onze streken toe
aan een herbezinning op de
voorbereiding en de viering
van de Eerste H. Communie
en het Vormsel. Terwijl het
in de katholieke cultuur van
onze omgeving in de eerste
decennia na het Concilie nog
gebruikelijk was dat kinderen massaal werden voorbereid op deze sacramenten,
zien we nu al een heel aantal jaren een afname. Daarmee wordt bevestigd wat al
te verwachten viel: namelijk
dat met enige vertraging ook
de beleving van deze twee
sacramenten gelijke tred
houdt met het geheel van
de gelovige en kerkelijke
betrokkenheid. Kijk bijvoorbeeld maar naar de afname
van het kerkbezoek, de kerkelijke uitvaarten, het aantal
doopsels, de persoonlijke betrokkenheid. Zoekend naar
de oorzaken hiervoor heeft
het geen zin om met vingers te wijzen of wie dan ook

hiervan de schuld te geven.
Het zijn nu eenmaal de feiten die een natuurlijk gevolg
zijn van de secularisatie.
Dit alles stelt ons voor nieuwe uitdagingen om de Blijde
Boodschap van Jezus Christus te verkondigen en in het
verlengde daarvan op een
nieuwe manier om te gaan
met de sacramenten. Want
als de beleving van het Christelijke geloof met de daarbij behorende viering van
de sacramenten nauwelijks
nog aansluit bij het huidige
‘levensgevoel’ van mensen,
dan wordt het ook tijd dat
we ons herbezinnen op en
opnieuw bewust worden van
enkele fundamentele vragen: wat vraag ik eigenlijk
voor mijn kind en wat vraag
ik voor mezelf als ik de kerk
vraag om de sacramenten?
Wat is de betekenis, de zin
en het doel ervan? En wat
heeft dat met mijn concrete
leven te maken?
Een aanzienlijke groep bestaande uit pastoraatteam

Het duurde iets langer, zelfs
tot Driekoningen aan toe,
maar toen gaf dankzij de
inspanningen van klokkenmaker Toine Daelmans uit
Stiphout de klok van de Petruskerk weer de juiste tijd
aan. De Udenaren rond de
kerk kunnen weer met een
en vrijwilligers bereidt zich gerust hart op het torenuurvoor om vanaf het nieuwe werk vertrouwen.
pastorale seizoen (schooljaar) 2015-2016 een nieuwe
jas te geven aan de voorbereiding en de viering van de
Eerste H. Communie en het
Vormsel. “Jezus Christus is
dezelfde, gisteren, vandaag
en altijd” (Hebr.13,8). Hij
moet alleen op een nieuwe
manier bekend gemaakt De parochie heeft zich helaas
worden. Hoe dat dan in zijn genoodzaakt gezien enkele
werk gaat en waarom, daar- tarieven die worden berevan houden we u regelmatig kend voor kerkelijke dienop de hoogte. Wel is al duide- sten te verhogen. Hieronder
lijk dat hierbij de gezinnen het overzicht van de tariein hun geheel betrokken zul- ven zoals die in 2015 zullen
len worden.
gelden in alle kernen van de
Sint Petrus parochie: Boekel,
Pastoor Theo van Osch
Odiliapeel, Uden, Venhorst,
Volkel en Zeeland.

Tarieven kerkelijke diensten
Sint Petrusparochie 2015

Kerk Odiliapeel aangewezen als rijksmonument
Van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed werd half
december een brief ontvangen dat de parochiekerk te
Odiliapeel, met klokkentoren en pastorie, bekend als
de H. Kruisvinding, is aangewezen als een door het rijk
beschermd monument. De
aanwijzing is nog niet helemaal definitief, er kan tot zes
weken na dagtekening nog
bezwaar tegen worden aangetekend. Een praktisch gevolg
is nu echter al dat om wijzigingen aan het object aan
te brengen een vergunning
moet worden gevraagd.
Voor de aanwijzing als rijksmonument had de rijksdienst
de volgende overwegingen.
De kerk is ontworpen door

architect Jan de Jong met toepassing van de leer van Dom
Hans van der Laan in nieuwe
vormen (de Bossche School).
De oorspronkelijke basiliekvorm van kerken die in de
kerkelijke architectuur werd
toegepast werd hierbij geheel verlaten. Het ontwerp
werd mede bepaald door de
vernieuwing in de liturgie:
het interieur werd als ruimte één geheel waardoor de
kerkbezoekers direct contact konden hebben met de
viering aan het altaar. Zowel
in- als exterieur van de kerk
zijn nog in de originele staat.
Het gebouw is beeldbepalend
voor het aanzicht van Odiliapeel. De kerk is de enige nog
bestaande complete kerk uit
het oeuvre van architect Jan

Parochie Sint Petrus op TV
In 2015 zal de omroep RKK
een zevental eucharistievieringen vanuit de Sint Petruskerk te Uden op de televisie
(NPO 2) uitzenden. Zondag 18
januari om 10.30 is de eerste
uitzending in deze reeks. De
overige vieringen zijn op 22
februari, 19 april, 28 juni, 6

september, 22 november en
27 december.
Op de zondagen dat de viering
van 10.30 op TV komt moet
om technische redenen de
mis van 09.00 helaas komen
te vervallen. Wij hopen uiteraard dat deze TV uitzendingen vanuit Uden goed beke-

De kerk weer bij de tijd...

Voor meer informatie, zoals
de tarieven voor grafrechten
en grafonderhoud, zoals die
worden gerekend voor de
begraafplaatsen van de parochie in Odiliapeel, Volkel
en Zeeland, wordt verwezen
naar de website: www.parochiesintpetrus.nl.

Omschrijving
Kerkelijke diensten 2015

Tarieven 2015
in €

H. Mis stipendium

10

Huwelijksviering

360

Jubileumviering

270

Uitvaart (incl. absoute + avondwake)
mits in zelfde plaats
455

de Jong en is als zodanig goed
herkenbaar als representant
van de Bossche School.

Avondwake (+ absoute)

455

Alleen absoute
(begraafplaats/crematorium)

455

Uitvaart kind

225

Doop
De aanwijzing als rijksmonument betekent dat voor wat
betreft de herstel- en onderhoudskosten de parochie
voor een deel kan worden
tegemoetgekomen door gebruik te maken van de hier- Een van de meest bekende
voor bestemde subsidierege- en oudste Nederlandstalilingen.
ge kerstliederen is het ‘Nu
zijt Wellekome’. Ook in de
kerken van onze parochie
zal het de afgelopen kerstperiode menigmaal gezonken zullen gaan worden in gen zijn. De oorsprong ligt
Nederland, maar hopen toch waarschijnlijk al ergens in
in de eerste plaats dat onze de 14e eeuw, al heette het
kerk tijdens de vieringen toen nog Sijs willekome
goed vol zal zitten met paro- heirre kerst. De vroege oorchianen die het allemaal live sprong, nog voor de reforwillen meemaken! TV kijken matie, heeft er in ieder geval
kan altijd later nog via ‘Uit- voor gezorgd dat het zowel
zending Gemist’.
door katholieken als protestanten in het kerstrepertoire
werd opgenomen. Wel zijn
er in de loop der tijden verfoontje naar het parochiecen- schillende versies ontwiktrum.
keld voor beide religies. Zo
Na aanmelding van uw klusje ontbreekt bij de protestantneemt één van onze vrijwilli- se versie het tweede couplet,
gers contact met u op om te waar de maged reine wordt
beoordelen of het inderdaad bezongen.
een klus is die bij ons past, of
dat er misschien toch een vak- Bijzonder in dit lied is dat eiman aan te pas moet komen. genlijk het hele kerstverhaal
in de vier coupletten wordt
De kosten. Ter vergoeding behandeld, zij het dat door
voor de onkosten die er altijd de nogal ouderwetse bezijn in verband met gebruik woordingen niet alle strofen
van gereedschap en dergelijke, voor iedereen even duidelijk
betaalt u € 2,50 per uur. Ook zijn. Wie weet bijvoorbeeld
de kosten van de benodigde nog wat onze leisen zijn, die
materialen en eventuele ver- dankzij ons blije zingen vrij
voerskosten moeten we in re- kunnen beginnen? Heeft het
kening brengen.
iets te doen met (Kyrie) eleï-

Vrijwillige bijdrage

Nu zijt wellekome

Klussendienst Parochie Sint Petrus
Sinds enige tijd kent onze
parochie een klussendienst
die gedreven wordt door enkele enthousiaste vrijwilligers. Deze mensen willen u
in geval van nood graag helpen bij kleine karweitjes, in
of rond uw huis. Karweitjes die
u zelf, of uw gezinsleden niet
aankunnen, maar die eigenlijk
ook weer te klein zijn om er
een vakman voor in te huren.
U kunt bijvoorbeeld denken
aan een lekkende kraan, een
klemmende deur, een kapotte lamp, een defect aansluitsnoer, een verstopte gootsteen,
een op te hangen schilderij of
een heg die wat gesnoeid moet

worden. Let wel; bij tuinonderhoud kan het alleen gaan om
incidentele klussen die normaal door iemand anders gedaan worden. Wij kunnen bijvoorbeeld niet structureel uw
gazon bijhouden.
Als beperking geldt verder dat
het werk gedaan moet kunnen
worden door vrijwilligers en
niet meer dan drie uur tijd
in beslag mag nemen. U kunt
uw aanvraag schriftelijk insturen naar Parochie Sint Petrus, Kerkstraat 25, 5401BC,
te Uden, of per email naar
klussendienst@parochiesintpetrus.nl of middels een tele-

son? Of iets met leidsels, dat
onze leidsels of onze boeien
worden verbroken door de
komst van Jezus onze redder? Zelfs het normaal alwetende Google moest het
antwoord schuldig blijven,
evenals onze eigen Van Dale
en diens collega woordenboeken. Wie het weet mag
het zeggen, maar belangrijker is eigenlijk de overweging dat, ongeacht de staat
van onze leisen, Jezus meer
dan welkom is. Ook heden
ten dage nog steeds.
Peer
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