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
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:
- 1 9.00 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

Vakantie, ‘benut die gunstige gelegenheid’ Jacques Tichelaar
Midden in de hectiek van het
wereldkampioenschap voetbal, met daarnaast vrijwel gelijktijdig het tennistoernooi
van Wimbledon en de Tour de
France, zullen heel wat sporters de gunstige gelegenheid
te baat moeten nemen om
kampioen te worden.
Wij mensen benutten tal van
gelegenheden om ons doel
te bereiken. Evenwel, de manier waarop die gelegenheden
benut worden verdient niet altijd de schoonheidsprijs. Zolang er successen geboekt worden zingen we met zijn allen:
‘Zo’ne goeie hebben wij nog
nie gehad!’ Maar als het Nederlands elftal verliest, wordt de
gelegenheid benut om bondscoach en spelers genadeloos
onderuit te halen. Kritiek, akkoord. Maar schiet de gemeenschap dan niet door? Lang geleden schreef Paulus al aan
de gemeenschap van Kolosse:
‘Gedraagt u verstandig jegens
de buitenstaanders. Benut
de gunstige gelegenheid. Uw
spreken zij steeds innemend,

met een vleugje zout erbij,
zodat gij iedereen het juiste
antwoord weet te geven’(Kol.
4,5-6). Toch lijkt het me niet
uitgesloten dat er tussen al
die supporters ook de nodige
christenen zitten. De wijze
waarop christenen spreken
heeft een bepaalde stijl, is
tenminste beschaafd. In een
nabeschouwing van een wedstrijd hoorde ik iemand rustig en beschaafd uitleggen dat
het verschil tussen winnen en
verliezen zo klein is, maar dat
de gevolgen onmetelijk groot
zijn. Opportunisme noemde
hij dat, de gunstige gelegenheid wordt gebruikt om iemand te vieren of tot de grond
toe af te breken.
We gaan deze zomer ongetwijfeld de gunstige gelegenheid
benutten om van een welverdiende vakantie te genieten.
Ook tijdens een vakantie zie
je mensen de gelegenheid
nemen om van de vrije tijd
en de vrijheid zelf gebruik
te maken… of misbruik te

Gewijzigde mistijden
in de parochie
Door de ongelukkige val van
Mgr. Piet van Velthoven, de
voorganger in de parochiekern
Venhorst, is het noodzakelijk
gebleken de mistijden in de

parochie opnieuw aan te passen. Met ingang van 1 juli 2014
is daarom tot nader order het
volgende schema van kracht
in de weekenden:

Uden, Sint Petrus: 	zaterdag 18.30 uur,
zondag 09.00 en 10.30
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 17.00 uur
Op doordeweekse dagen is het volgende schema van kracht:
Uden, Sint Petrus:
maandag t/m vrijdag 19.00 uur
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:
geen doordeweekse mis

maken. Eenzelfde soort opportunisme om alle remmen
los te gooien, waarbij je je toch
wel eens achter de oren kunt
krabben en je afvragen of het
allemaal wel zo beschaafd is.
Het vakantiegedrag van de één
of de ander loopt nogal uiteen.
Terwijl die vrije tijd juist bedoeld is om tot rust te komen
en in die rust op een heel natuurlijke en ongedwongen
manier de vrede bij jezelf te
vinden. Om dat te kunnen bereiken is eveneens een gedrag
geboden dat een bepaalde beschaving weerspiegelt. Zodat
Paulus aan weer een andere
gemeenschap, die van Efeze,
schrijft: ‘Let dus nauwkeurig
op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn
slecht. Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil’ (Efeziërs, 5,15-17). In waarachtige
vrijheid en vrij zijn van alle beslommeringen leer je als vanzelf ontdekken wat God met je

wil. Misbruik van die vrijheid
verwijdert je juist van Hem en
jaagt ook mensen onderling
uiteen. Aan weer een andere
gemeenschap, die van Galatië, schrijft Paulus dan ook
niet voor niets: ‘Broeders, gij
werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht. (…) Ik bedoel dit: leef
naar de Geest, dan zult ge de
begeerte van de zelfzucht niet
volvoeren. Want de zelfzucht
begeert tegen de Geest en de
Geest tegen de zelfzucht, want
ze zijn elkaars tegenstanders’
(Gal.5,13.16.17).
Neem deze vakantie tijd en
rust voor uzelf om die Geest
te kunnen ontdekken. Neem
maar eens even de tijd om
hoofdstuk vijf van deze Galatenbrief te lezen. Die Geest
geeft namelijk heel mooie
vruchten voor uw persoonlijke leven in gemeenschap met
anderen.
Pastoor Th. van Osch

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 onderstaande data zal het
Parochiecentrum alleen open
zijn van 09.00 tot 13.00:

Op de woensdagen 16 juli; 23
juli; 30 juli; 6 augustus; 13 augustus; 20 augustus.
De hele week van 29 augustus
t/m 19 september.
Werkgroepen met activiteiten
in het PC na 13.00 dienen de
sleutel bijtijds op te halen.

Koorschool Uden sluit seizoen
af met Afrikaans lied

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:

09.30 uur

Vrijdag:

19.00 uur

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

17.00 uur
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Stelt zich aan u voor,
onze nieuwe stagiair - diaken
Het pastoraatteam van onze
Sint Petrus parochie wordt
versterkt met een nieuwe
stagiair – diaken. Zijn stageperiode in Uden loopt van 1
juli tot 7 augustus en daarna
nog eens in de Kerstvakantie. Hieronder stelt hij zich
kort aan u voor.
Mijn naam is Herman Schaepman, mijn wieg stond in ’s Hertogenbosch waar ik op 12 augustus 1967 geboren ben. Na de
lagere en de middelbare school
heb ik mijn studie afgerond in
Hotel Management. Gedurende 15 jaar werkzaam geweest in
de Hotel en Toeristen Industrie.
Gewerkt bij bedrijven als Marriott in Amerika en Londen, gevaren op een van de schepen
van de Holland America Line,
een functie bij de afdeling Public Relations gehad van het
gerenommeerde champagnehuis Moët & Chandon te Epernay, onderdeel geweest van het
openingsteam van Disneyland
Parijs en als gastheer/directeur
de directie gevoerd van Hotel
Pauwen, Hotel & Restaurant de
Pauwenhof te Maastricht.
In Januari 2005 heb ik mijn
baan bij het Atlantic Hotel te
Kijkduin Den Haag opgezegd
om het come and see programma bij Mill Hill te doorlopen.
Na deze stage/training was het
voor mijzelf duidelijk dat ik
met mijn kennis en ervaring
een zinvolle en constructieve
bijdrage wilde leveren aan het
missie en ontwikkelingswerk
van Mill Hill en in het bijzonder
dat van Pater Wijnand Huys.

Als lekenmissionaris vier jaar
gewerkt in de sloppenwijken
van Mbikko, Uganda en meegewerkt in het pastoraal team
van de St.Karoli Lwanga Parish.
Het was een prachtige ervaring
met goede herinneringen. Het
was het begin van een nieuw
hoofdstuk in mijn leven: een
reis met meer spiritualiteit en
verdieping. Mijn eerste stille
retraite van acht dagen was in
Afrika, mijn eerste studiejaar
filosofie was in Afrika, de verdieping van mijn geloof begon
in Afrika en mijn eerste ervaring om onder schot te worden
gehouden was in Afrika.
Dankzij bisschop Hurkmans
kon ik gaan studeren aan het
Beda College te Rome. Woensdag 18 juni werd ik in de basiliek van St. Paulus Buiten de
Muren in Rome tot diaken gewijd en volgend jaar hoop ik in
Den Bosch op 30 mei tot priester gewijd te worden. Ik hoop
in de voor mij liggende periode
u allen te kunnen ontmoeten.

(foto: Hans Kelder)
Afgelopen dinsdag 24 juni was
de laatste les van dit seizoen voor
Koorschool Uden. Terugkijkend
is afgelopen jaar veel gedaan.
Startend met een inleiding van
zang- en ademhalingstechniek is
gaandeweg toegewerkt naar de
achtergrond van ritmiek, basiskennis en notenspel om de zelfstandigheid van de individuele
zanger te vergroten. En met succes! Steeds meer kandidaten bekwaamden zich in de wereld van
koorzang. De lestijden zijn intussen op verzoek verruimd en men
krijgt langer les. Dat is een goed
teken. Gelukkig maar, want zingen ontspant, is gezond en nog
hartstikke leuk ook!
De laatste les van dit seizoen
werd afgesloten met een verrassing. Docent Marcus de Haard
had speciaal een Afrikaans lied
op het programma staan om de
deelnemers aan een combinatie
van niet alledaagse ritmiek en
vreemde tekst te onderwerpen.
Na niet al te veel scholing klonk
het al zo sterk dat de zangers
spontaan meedanste. Een mooi
resultaat van dit seizoen.
De lessen van Koorschool Uden
worden verdeeld in zanglessen
enerzijds, waarbij liederen worden aangeleerd en houding- en
ademhalingstechnieken worden
geoefend, en waar anderzijds gebruik wordt gemaakt van ondersteunende blokfluitsessies om

ritmische vaardigheden en notenkennis spelenderwijs eigen
te maken.
Daardoor is afgelopen seizoen
niet alleen enthousiast en constructief gewerkt aan scholing en
muzikale vorming, maar vinden
ook koren intussen de weg naar
extra ondersteuning van hun repetities.

Jacques (51), zoon van Ria en Joop, is samen
met zijn oudere broer Marc geboren en
getogen in Uden. Sinds 1985 getrouwd
met Monique. Samen hebben ze een zoon
Tim. Jacques is 31 jaar bij het jongerenkoor
Deux Bornes, waar hij de laatste 29 jaar dirigent en muzikaal begeleider is.
Na de LTS is Jacques gaan werken. Hij is 27
jaar beroepschauffeur geweest met taxi en
ook als privéchauffeur. Nu is hij mortuarium
medewerker in Oss.
“Door dit werk sta ik heel dicht bij de dood
en ervaar dit op een heel andere, mooie manier… Haast pastoraal.”
Heb je naast je werk ook hobby’s?
“Muziek, (schiet spontaan in de lach) muziek
en gezin.
Ik zat onderweg naar dit interview te denken
hoe muziek bij mij eigenlijk is binnengekomen. En ik kan er geen verklaring voor geven.
Het zit gewoon in me.”
Door zijn scherp gehoor kan het Jacques wel
eens storen als iets niet goed klinkt. Om daar
beter mee om te gaan was misschien de reden
om vier (kerk)koren te gaan dirigeren. “Mijn
opleiding voor dirigent, die ik onlangs heb afgerond, heeft gezorgd dat ik anders in de muziek ben gaan staan. Ik accepteer dat het niet
perfect hoeft te zijn en voel het als een uitdaging om het beste uit een koor te halen.”
Zijn er speciale herinneringen die je met Deux Bornes hebt?
“We hebben heel veel mooie momenten
gehad; pas nog een hoogtepunt beleefd in
Lourdes.
Er waren ook dieptepunten. Want door de
jaren heen zijn er ons ook leden ontvallen.
Ja, dat raakt, en dat raakt nog steeds. Deux
Bornes is de laatste twintig jaar echt familie
voor mij geworden.”
Bij Deux Bornes zijn ook je zoon (drummer en zanger) en je vrouw (zangeres), is dat een voordeel?
“Dat is vaak een voordeel maar het geeft ook
wel eens irritaties. Als ik voor het koor sta dan
zijn zij voor mij gewoon koorleden. Het grote
voordeel is dat we thuis na kunnen praten
over wat we samen beleven.”
Je ouders waren, en je schoonouders zijn vrijwel altijd bij jullie optredens aanwezig, dat is heel speciaal. Kreeg of krijg je wel eens kritiek van hen?
“Wij treden niet op! Dat is een misvatting.
Wij vullen aan; zijn onderdeel van de liturgie en geven daardoor gehoor aan onze taak
als koor zijnde.”
Applaus na afloop is dan misplaatst?
“Ja en nee. Als mensen willen klappen, mag
dat gerust, maar ik vraag er niet om!”
Terugkomend op mijn vraagstelling vervolgt
Jacques: “Mijn schoonouders geven wel eens
kritiek, maar meestal opbouwende kritiek.
Mijn ouders waren inderdaad mijn allergrootste fans, en ik mis ze nog steeds….”
Kun jij bij een jongerenviering je geloof beleven?
Met Deux Bornes kan ik het eucharistisch moment heel intens beleven. In de laatste jaren
ben ik anders in mijn geloof gaan staan, waardoor ik die momenten ook nemen kan.
Je sprak over Lourdes, wat maakte het speciaal?
“De intieme sfeer bij de eucharistieviering in
de kerk van het bergdorpje Bartrès.”
Jacques werd geraakt door het totaalplaatje.
Hij begeleidde de dienst met het orgel dat
boven stond, waardoor hij alles mooi van
bovenaf kon zien. De H. Mis werd door de
pelgrims uit de St. Petrus parochie bijgewoond.

Voor informatie en
aanmelding:
Email:
muziek@parochiesintpetrus.nl
Tel. 0657 208 908
(Marcus de Haard)

Marianne du Maine

Bedevaart naar Kevelaer 2014
grote Mariabasiliek gebouwd
zodat dit jaar het 150 jarig jubileum wordt gevierd. Kevelaer
is in de loop der jaren een van
de belangrijkste bedevaartsoorden voor Nederlandse katholieken geworden. Het thema dit
jaar is: Een huis vol glorie ziet
men al over de aard.

Vanaf 2 september start een
nieuw seizoen van Koorschool Uden
met nieuwe impulsen en staan
diverse lessen gepland waarin
het accent zal komen liggen op
vocale training. Ook is tijd gereserveerd voor ondersteuning bij
koren die behoefte hebben aan
extra scholing naast hun reguliere programma.
Koorschool Uden is voor alle categorieën koortypen en leeftijden. Ook zangers van gevestigde
koren zijn dus van harte uitgenodigd om deel te nemen. De lessen starten weer vanaf dinsdag 2
september a.s. Wil je aansluiten?
Dat kan.
Geef je direct op of vraag eerst de
(gratis) digitale folder aan en informeer naar de mogelijkheden.

Bij de twee vieringen erna, voor de pelgrims
uit het bisdom Den Bosch, was er onvoldoende muzikale ondersteuning zodat Jacques zijn
diensten aanbood. Om dit te mogen doen beschouwde hij als een groot geschenk
Niet zonder emotie verklaart hij: “Dat gaf me
zo’n goed gevoel, ik beleefde intens de liturgie. Dát was voor mij: Lourdes!”
Wat zou je nog graag met Deux Bornes willen beleven?
“Een H. Mis zingen voor de Paus!”
Wat ambitieus.
“Ja, en ik zeg met volle overtuiging dat we dat
als koor ook zouden kunnen. Zowel liturgisch
gezien als in de beleving.”
Hoop je dat het slaagt? Misschien door bemiddeling?
“Ik weet het niet; het zou een droom kunnen
zijn. Misschien kan onze pastoor zijn invloed
gebruiken, hij heeft daar zijn ins en outs. Of
mogelijk bisschop Antoon Hurkmans, in
Lourdes heb ik met hem een heel fijn contact gehad.”
Bij mij komt de bisschop wat schuchter over, was
hij makkelijk te benaderen?
Jacques vindt dat vooroordelen een belemmering zijn om mensen te kennen. Hij pleit
ervoor om met hen in gesprek te gaan en te
ontdekken hoe iemand werkelijk in elkaar
steekt.
“Dat geld ook voor onze pastoor. Met alle respect, ik zie dikwijls een negatieve houding
van mensen die zich niet open willen stellen
voor de ‘nieuwe’ pastoor. En dat is onterecht;
dat doet zeer.”
Je ziet de pastoor als een instrument van God?
Als je iederéén als zodanig beschouwt kun je
elkaar respecteren, vindt Jacques.
We raken in gesprek over hoe waardevol het
geloof is en dat wennen aan een andere kerk
en een andere pastoor daar niets aan afdoet.
We concluderen dat je op vakantie ook naar
een ‘vreemde’ kerk gaat met priesters die je
niet kent, misschien zelfs niet verstaat en
toch je geloof kunt belijden en de eucharistieviering kunt volgen.
Jacques vindt dat een belangrijk punt in ons
geloof: je zou, zowel in Uden, in Nederland
of waar ook ter wereld, de liturgie hetzelfde
moeten kunnen vieren.

Vanuit de regio Oss, Ravenstein, Veghel en Uden zal op
zaterdag 30 augustus een bedevaart naar Kevelaer als busreis worden georganiseerd. De
opstapplaats in Uden is voor de

Petruskerk om 08.00. Het programma voorziet na aankomst
in Kevelaer onder andere in een
processie naar het genadeoord
en wijding van de kaarsen, een
eucharistieviering, een kruisweg en sluitingslof om 17.00.
Na het lof wordt de thuisreis
aanvaard. De kosten om deel
te nemen bedragen € 18 (volwassenen) en € 10 (kinderen t/m 12
jaar). Deelnemers dienen zelf
in de maaltijd(en) te voorzien.

Opgeven voor deze bustocht
kan t/m 13 augustus bij het
Parochiecentrum in Uden, tel.
0413-263154.

In het net over de grens gelegen Duitse stadje Kevelaer
wordt al sinds 1642 een als
wonderbaarlijk beschouwde
afbeelding, een genadebeeld
dat bekend staat als Troosteres der Bedroefden, van de H.
Maagd Maria vereerd. In 1647
werd de eerste bedevaartskerk
gebouwd, de Kaarsenkapel,
waar enkele jaren later nog
een kapel omheen ontstond, de
Genadekapel. In 1864 werd de
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