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Kleinheid tussen dankbaarheid en breekbaarheid Nieuws van Hanneke Nooijen

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
Vrijdag
- 18.00 uur uitstelling v/h
Heilig Sacrament
Het voorportaal van de kerk is
dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Terugblikkend op het feestweekend van mijn zilveren
jubileum loop ik af en toe
nog met mijn hoofd in de
wolken van intense dankbaarheid. Als ik alle kaarten,
wensen en giften lees en bekijk, vormen die allen tesamen één groot getuigenis dat
een priester vanuit zijn verbondenheid mét en zelfgave
áán de Heer wel degelijk iets
voor mensen kan betekenen
in Zijn Naam. En ook dat is
niet zozeer eigen verdienste,
maar vooral gave, genade. En
ik kan u wel vertellen: daar
word je héél klein en dankbaar van. Ten aanzien van al
die mensen die zich hebben
ingezet voor het welslagen
van dit feestelijke weekend,
maar ook naar al diegenen
die met hun woorden, getuigenissen en gaven me deden

verdrinken in een overweldigende zee van warmte en
genegenheid, kan ik alleen
stamelen: dank…! Het is een
herinnering en bevestiging
waarom de Heer me heeft geroepen tot deze zelfgave in
het priesterschap: aan Hem
en voor u heb ik me willen
geven, en wil dit heel graag
blijven doen met de hulp van
zijn genade.
Als dan de carrousel van het
leven verder gaat word je
vanzelf weer van die wolk
gehaald en met beide benen
op de grond gezet. De vieringen, verplichtingen, Eerste Communies en vormsels
gaan door. Het plannen, coordineren, vergaderen, vooruitkijken en anticiperen op
nieuwe situaties die zich onverwacht aandienen. Ziekte,
ongevallen en dood grijpen
in bij diezelfde mensen aan
wie je dienstbaar wilt zijn.
Vreugde en verdriet, feesten en lijden wisselen elkaar
weer af. Zorgen om de toekomst van onze parochie en
van de kerk komen weer direct om de hoek kijken.
Mgr. Van Velthoven (87), oudpastoor van Venhorst, die

Sint Agatha Boekel
Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen Sint Agatha
Parochiekerk
Zaterdag
17.30 uur
Zondag
10.30 uur
(vanaf 1 juli 11.00 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)

Bij de komende familie- en
gezinsviering komen zowel
de vormelingen als de communicanten dankzeggen
voor het ontvangen van de
sacramenten. De laatste
groep heeft in spaardoosjes
geld bij elkaar gespaard voor
een goed doel. De communicantjes uit Volkel en Uden
bieden hun spaardoosjes aan
voor het straatmeiden project van Hanneke Nooijen.
Zij zal zelf tijdens deze viering de spaardoosjes in ontvangst nemen. De bijdrage
van de communicanten gaat

H. Kruisvinding
Odiliapeel

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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Wil ik dit dan nog steeds blijven doen? In alle opzichten
van mijn kleinheid bewust,
heel goed weet hebbend van
alle breekbaarheid, kan ik
terugblikkend en vooruitkijkend opnieuw met een dankbaar hart naar Hem en naar u
met een volmondig antwoord
zeggen: “Ja, ik wil!”.
Pastoor Theo van Osch

zondag 22 juni in de Sint Petruskerk in Uden

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag
19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

“Jongen, weet je heel zeker
dat je dit wilt en waar je aan
begint?” Ik kon haar gelukkig
antwoorden dat ik dat heel
zeker wist. Je hoeft namelijk geen profeet te zijn om
te zien aankomen dat onze
kerk er 25 jaar later zou uitzien zoals zij nu doet. Je kon
toen al van mijlenver zien
aankomen dat het ook hier
‘Franse’ toestanden zouden
worden: één parochiekerk
waar voorzien zou worden in
de volheid van de liturgie en
het pastoraat, met verdeling
van de vieringen over de andere kernen van de parochie
al naargelang de mogelijkheden, maar met evenveel aandacht voor het pastoraat als
rondom de parochiekerk.

Dankviering van vormelingen en communicanten

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Kruisvinding
Odiliapeel
Vrijdag
19.00 uur

in de huidige parochie zijn
best is blijven doen voor die
kern binnen onze parochie,
heeft als gevolg van een val
zijn heup gebroken en werd
geopereerd. Er moet actie
ondernomen worden om te
voorzien in de voortgang van
het pastoraat in Venhorst. En
we zijn al met zo weinigen.
Té weinig om te kunnen blijven voorzien in de pastorale bediening die men steeds
verwacht. Ook dán wordt je
klein, omdat je merkt dat we
enorm breekbaar zijn, letterlijk en figuurlijk. Er hoeft
maar iemand, al dan niet tijdelijk, uit te vallen, en we zitten met een flink probleem
dat niet meer op te lossen
is naar de oude vertrouwde
maatstaven. En dit vereist in
de zeer nabije toekomst weer
beslissingen die voor de gehele parochie van zes kernen
minstens gevoelsmatig van
invloed zijn. Maar het kan
binnenkort niet anders dan
dat we een aantal zaken alweer moeten gaan herzien.
Toen ik op het punt stond om
me 25 jaar geleden tot priester te laten wijden, stelde
mijn moeder me de vraag:

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Hanneke Nooijen uit Uden heeft van
2009 tot 2013 in Kumasi, Ghana, met
straatkinderen gewerkt. Nu is zij bezig
met een studie antropologie en ontwikkelingsstudies. Er zijn ontzettend veel
straatkinderen in Kumasi, vooral veel
meiden. Het leven van deze kinderen
en hoe hard sommigen van hen werken
voor een betere toekomst heeft haar
aangegrepen. Nu zij weer in Nederland
is blijft zij zich graag voor hen inzetten.
Marianne du Maine interviewde haar
via E-mail.

ook via de stichting Adamfo
Ghana (www.adamfoghana.
com).
De communicanten uit Odiliapeel houden de traditie
van de spaardoosjes in ere
om wat van hun feestvreugde te delen met arme kinderen en gezinnen in Brazilië.
Zuster Odiliana, afkomstig
uit Odiliapeel en inmiddels
al op hoge leeftijd, heeft
zich in het verleden ingezet voor goede zorg en onderwijs voor deze groepen.
Naast lesmateriaal en verdere benodigdheden heeft
zij er voor gezorgd dat er
schoolgebouwen kwamen en
dat er na het basisonderwijs
verder geleerd kon worden
in beroeps- en universitair
onderwijs. Haar omvangrijke werk wordt voortgezet
en het geld van de communicanten komt op de juiste
plaats.
In Boekel hebben de kinderen ook dit jaar weer gekozen om te sparen voor

Europa Kinderhulp, een organisatie die bijstand verleent aan kinderen die onder
moeilijke omstandigheden
leven. Al meer dan 50 jaar
verzorgt Europa Kinderhulp
vakanties voor arme kinderen, ongeacht levensbeschouwing, afkomst of nationaliteit, uit heel Europa.
De organisatie zoekt en selecteert vakantieouders die
bereid zijn een of meer kansarme kinderen twee weken
in hun gezin op te nemen
om deze kinderen de gelegenheid te geven eens te genieten in een warme, veilige
omgeving. Zo zijn al meer
dan 100.000 arme kinderen op zomervakantie geweest en sommigen komen
al jaren achtereen bij de vakantieouders
De communicanten uit Zeeland schenken hun spaardoosjes aan de kinderen en
gezinnen in Malawi en Zuid
Afrika, waar pater Peter Nuyens vele jaren missionaris is

geweest. Als priester heeft
hij er de Blijde Boodschap
uitgedragen en heeft er veel
uiteenlopend parochiewerk
gedaan. Hij woont nu al
sinds enkele jaren in Zeeland en zet zich hier in voor
onze Sint Petrusparochie.
Hij brengt nog geregeld een
bezoek aan ‘zijn’ mensen in
Malawi en Zuid Afrika, en
zelfs heeft hij eens enkele
maanden een priester vervangen zodat deze enige tijd
vakantie kon nemen. Al enkele jaren steunen de communicanten het werk van
deze pater die er zelf zorg
voor draagt dat het geld goed
terecht komt, of het zelfs
persoonlijk gaat brengen.
Na afloop van deze bijzondere viering is er voor de
aanwezige families nog gelegenheid de gezinscatechese bij te wonen, die in het
Parochiecentrum wordt gehouden.
Marianne du Maine

Kerkradio en TV voor iedereen en overal
Inmiddels weten veel mensen de weg te vinden naar
Kerkomroep.nl. Via internet
zijn nu alle vieringen vanuit
de Udense Petruskerk overal ter wereld te bekijken op
de computer, smartphone of
tablet. Er is voor de laatste
twee ook een app beschikbaar waarmee het al helemaal gemakkelijk wordt om
de uitzendingen te vinden,
ook voor ouderen die misschien nog niet zo goed de
weg weten op de computer.

Voor mensen die geen computer bezitten is er ook nog
altijd de mogelijkheid om
een luisterkastje te huren
dat via internet, maar ook
via de gewone telefoonlijn
werkt. De kosten daarvoor
zijn € 12 per maand voor de
ontvanger en de telefoonkosten die ermee gemoeid zijn.
In de Sint Petrusparochie zijn
twee kerken hierop aangesloten: de kerk in Uden (beeld
en geluid) en de Jacobus de
Meerdere kerk in Zeeland (al-

leen geluid). Meer informatie is eventueel te verkrijgen
via het secretariaat: info@parochiesintpetrus.nl of 0413263154.
Niet alleen voor degenen
die ergens anders zijn gaan
wonen maar toch graag verbonden willen blijven met
de oude parochie, of mensen
die door ziekte of anderszins
aan nu huis gekluisterd zijn
is het systeem ideaal, maar
nu kunnen ook tijdens een
uitvaart familieleden die ver

weg wonen de plechtigheid
live meemaken.

Heb je na je terugkomst in Nederland in februari
2013 woonruimte en een baan gevonden?.
Ja, dat is vrij snel gegaan, al binnen vier
maanden. Op dit moment woon ik in Nijmegen en mijn belangrijkste bezigheid is de
studie waar ik in september mee ben begonnen. Dat is een pre-master Culturele antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik wil graag
verder met ontwikkelingsstudies zodat ik
echt in het ontwikkelingswerk kan gaan
werken. Dat trekt me toch wel heel erg.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen met het project,
waarvoor jij je sterk hebt gemaakt?
Via de Stichting Adamfo Ghana is er veel gebeurd afgelopen jaar bij het project! Het
is heel fijn dat die stichting er nu is, met
zijn vieren en als officiële organisatie kun
je natuurlijk veel meer doen dan alleen. Afgelopen jaar hebben we ervoor gezorgd dat
er een dak op het trainingscentrum voor
straatmeiden is gekomen, zodat het gebouw
goed blijft. Daarnaast hebben we voor studiebeurzen gezorgd voor kinderen die naar
de middelbare school gaan, de landbouw
en kippenboerderij bij het project zijn uitgebreid zodat het project zelf inkomsten
krijgt en er is een bedrag voor de kosten van
levensonderhoud van het trainingscentrum
bij elkaar gebracht. Dit is dus allemaal via
Adamfo Ghana gedaan; overigens met medewerking van onder andere de Trap-in uit
Uden. Daarnaast heb ik vooral contacten bij
elkaar gebracht. Nu heeft het straatkinderenproject bijvoorbeeld rechtstreeks contact
met Cordaid, die het trainingscentrum daardoor financieel steunt. Heel fijn, het blijft
dus zeker doorgaan! Op dit moment zijn er
20 meiden in opleiding, maar omdat alleen
de onderverdieping nog maar gebruikt kan
worden zit het centrum vol. Het gebeurt wel
vaker in Ghana dat een half afgebouwd gebouw in gebruik wordt genomen. Met Adamfo Ghana zijn we nu dan ook bezig om dit
jaar in ieder geval één slaapzaal erbij te bouwen en extra sanitaire voorzieningen te realiseren, zodat de groep meiden uitgebreid

kan worden. Als dit jaar net zo succesvol is
als vorig jaar, moet dat lukken!
Ben je al eens terug geweest of ga je nog eens terug
naar Ghana?
Helaas ben ik nog niet teruggeweest, het
is natuurlijk een behoorlijk kostbare reis
en zeker voor een studente. Volgend jaar
hoop ik naar Ghana te kunnen gaan als ik
onderzoek moet doen voor mijn studie. Dan
kan ik meteen langs bij het project en natuurlijk de mensen die ik daar ken weer
ontmoeten.
Is er iets waarvan je hoopt dat gerealiseerd of in
gang gezet kan worden met bijvoorbeeld de bijdrage van deze dankviering?
In de tijd dat ik in Ghana was heb ik twee
jaar in een crèche voor kinderen van straatkinderen gewerkt. Dit was ook een onderdeel van hetzelfde straatkinderenproject
dat door het trainingscentrum wordt geleid. De crèche stond in een sloppenwijk die
later is afgebroken. Afgelopen januari is er
een nieuwe crèche geopend voor kinderen
van straatkinderen, of kinderen die de kans
lopen op straat te belanden als ze niet in
deze crèche worden opgevangen, bijvoorbeeld als de moeder een arme marktvrouw
is en het kind altijd mee naar de markt moet.
Er zijn wel meubels in de crèche, maar nog
geen speelgoed of leermaterialen. Van het
geld dat de communicanten ophalen kan
het straatkinderenproject speelgoed en leermaterialen voor de crèche kopen, zodat de
kinderen goed voorbereid worden op school
en ook gewoon een fijne tijd hebben in de
uren dat ze daar zijn.
Marianne du Maine

Klussendienst
Enkele handige mensen uit
de parochie hebben zich aangeboden om kleine klusjes te
doen bij de mensen thuis. Dat
kunnen klusjes zijn als een
piepende deur, een lekkende
kraan, een kapotte lamp, een
schilderij dat nodig opgehangen moet worden of al die andere kleine klussen waarvoor
het te duur is om een bedrijf
te laten komen, maar wat
toch net teveel of te moeilijk
is om het zelf te doen. Ook
kan de klussendienst incidenteel eens de heg komen

knippen of het gras maaien
als men dat door omstandigheden zelf een keer niet zou
kunnen doen. Misschien dat
er te weinig bekendheid aan
gegeven is, maar de klussendienst van de parochie heeft
de laatste tijd weinig aanvragen gehad.
Hebt u een vraag, mail naar:
klussendienst@parochiesintpetrus.nl of bel naar het Parochiecentrum (0413-263154)
en er komt iemand bij u kijken. Als tegemoetkoming

in de onkosten vragen wij
slechts € 2,50 per uur. De
klus moet in maximaal vier
uur te doen zijn.

Processie en Openluchtmis
in Odiliapeel
De traditionele openluchtmis ter ere van de
Heilige Odilia zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagavond 4 juli. Ook nu hopen we er weer een
mooie viering van te maken en we rekenen
op veel bezoekers.
De processie naar het kapelletje op de kruising van de Wolfstraat en de Torenvalkweg
start om 18.30 uur vanaf het kerkplein en de
openluchtmis begint om 19.00 uur. Bij slecht
weer zal de viering plaatsvinden in de kerk
van H. Kruisvinding. In de jaarlijkse processietocht naar de kapel worden de relikwieën van
de plaatselijke patrones en het parochievaandel met de beeltenis van de H. Odilia meegedragen. Verdere deelnemers in de processie
zijn de misdienaars en vertegenwoordigers
van diverse plaatselijke verenigingen met
hun vaandels en vlaggen; deelname van de
verenigingen wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Andere belangstellenden kunnen zich
hierbij aansluiten.

Het Koor Levensvreugde en de Muziekvereniging St. Marcellus zullen op muzikale wijze
medewerking verlenen. Na afloop wordt er
koffie geschonken op het bospad naast de
kapel.
Commissie Openluchtmis
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