Info
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

Sint Agatha Boekel
Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen Sint Agatha
Parochiekerk
Zaterdag
17.30 uur
Zondag
10.30 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)

H. Antonius Abt Volkel
Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel
Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag
19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel
Vieringen H. Kruisvinding
Odiliapeel
Vrijdag
19.00 uur

H. Jozef Venhorst
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

Avondwakegroep St. Agathakerk schouder Hete hangijzers: Seksualiteit
aan schouder met nabestaanden
Ze zijn met z’n zessen en ze
staan schouder aan schouder
met de nabestaanden van overleden parochianen: de avondwakegroep van de St. Agathakerk in Boekel. Hanny Löbel,
Ton Biemans, Annie Trienekens, Sjaantje Coppens, Toos
Brouwers en coördinator Twan
van Asseldonk trekken deze
‘parochiële kar’ met hart en
ziel. Met het nabij zijn van
mensen met verdriet om dierbare overledenen hebben ze
heel veel, met de regeltjes voor
de avondwake van de laatste
jaren net iets minder.
“Wanneer vroeger iemand uit
de buurt overleed, kwamen de
buurtgenoten samen om te bidden en te waken rond de overledene die dan meestal thuis
lag opgebaard. Nu komen we
de avond voor de uitvaart als
parochie in de kerk bijeen om
met woord, gebed en muziek
de overledene te herdenken”,
legt Twan van Asseldonk uit.
“De inbreng van de leden van
de avondwakegroep bij een
avondwake is vooral sturend.
De familieleden vullen de
avondwake binnen de regels
zelf in. Wij staan hen daarin
bij”, benadrukt Ton Biemans.
Leden van de avondwakegroep
moeten over twee eigenschappen in het bijzonder beschikken. Toos Brouwers: “Je moet
goed kunnen luisteren en je
moet er de tijd voor nemen,
want voor elke avondwake
ben je drie dagen in de weer.
Maar het is wel dankbaar werk;

je kunt mensen een hand op
hun schouder leggen. Op die
manier kun je namens de parochiegemeenschap mensen op
een bijzondere manier nabij
zijn.” Dat laatste was voor Ton
Biemans ook de reden om lid
te worden van de avondwakegroep. “Bij de avondwake voor
mijn moeder heb ik gezien hoe
het volgens mij niet moest,
daarom heb ik de uitdaging
aangenomen om er iets anders
van te maken.”
Muziek
Die eigen invulling is niet
meer zo makkelijk als vroeger. Hanny Löbel: “De afgelopen drie jaar zijn de regels
behoorlijk aangescherpt. Met
name als mensen muziek, die
voor de overledene veel betekende, vanaf een cd willen
laten horen, zijn de momenten waarop dit officieel is toegestaan beperkt. Als dezelfde
liedjes live worden gezongen
mag er wel meer, maar dat is
vaak weer een stuk duurder
en waarom moet je die nabestaanden dan weer op extra
kosten jagen?” Ton Biemans:
”We vertellen de mensen vooraf wat er allemaal wel kan en
dan komen we er uiteindelijk
wel uit, want als ze de keuze
maken voor een avondwake,
en dat gebeurt nog steeds in
de meeste gevallen, weten ze
van de beperkingen.”
Moeilijke momenten
De leden van de avondwakegroep kennen ook de moeilijke momenten van een avond-

Sint Maartenviering in Odiliapeel
Op maandag
11 november
2013 werd in
Odiliapeel het
feest van Sint
Maarten gevierd.
In de kerk vond een korte viering plaats, waarin het verhaal
van Sint Maarten werd verteld. Hierna trokken de kinderen met hun (zelfgemaakte)
lampionnen door de straten
van dorp. Sint Maarten ging
te paard aan de stoet vooraf.
Na afloop was er op het Terra-

veenplein licht en warmte in
de vorm van vuur en warme
chocomel. Muziekvereniging
Sint Marcellus zorgde voor gezellige muzikale klanken.
Sint Maarten is een Romeinse
soldaat, die in de winter bij een
stadspoort een bedelaar ontmoet. De bedelaar heeft het
erg koud. Sint Maarten snijdt
met zijn zwaard een deel van
zijn mantel af en geeft dit aan
de bedelaar. Op deze manier
heb je met een halve mantel,
dubbel zo veel warmte!

Inloopcatechese
11 december, hete hangijzers
In het kader van de reeks inloopcatecheses rond de hete
hangijzers in en van de kerk
zal op 11 december in het Parochiecentrum te Uden een
lezing worden verzorgd door
de bekende cultuurtheoloog
Frank Bosman. Deze is verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de
Universiteit van Tilburg en is
een van de meest spraakma-

kende theologen van Nederland. Het belooft dus een interessante avond te worden;
noteer de datum 11 december daarom vast in uw agenda. Aanvang om 20:00 in het
Parochiecentrum te Uden. De
toegang is gratis, aanmelden
graag bij het Parochiecentrum, tel. 0413-263154 of via
E-mail:
info@parochiesintpetrus.nl

Lourdes informatie bijeenkomsten
Boekel/Venhorst samengetrokken
De aanvankelijk op 17 november geplande bijeenkomst over de Lourdesreis in
2014 komt te vervallen. Geïnteresseerden zijn van harte
welkom op één van de ande-

re momenten, bijvoorbeeld
op 24 november na de mis
van 10.00 uur in Venhorst of
eventueel op 10 november na
de mis van 10.30 uur in het
PC in Uden.

Wij hebben je gemist!
Dat zou zomaar op jou kunnen slaan. Woon je in Uden,
Volkel, Zeeland of Odiliapeel
en zit je in groep 8, dan zou
je dit jaar het vormsel mogen
ontvangen. Afgelopen week
hebben wij aan ouders en kinderen ons nieuwe project gepresenteerd en er zijn al een
aardig aantal kids die hebben
aangegeven samen met ons op
weg te willen. Maar….wellicht

hebben we toch niet iedereen
weten te bereiken. Vandaar dat
we op deze manier ook diegene de mogelijkheid willen bieden om toch nog aan te sluiten.
Wat moet je doen? Heel simpel, spring achter de computer
en stuur VOOR 18 november
as een mailtje naar annazwin@
live.nl of info@parochiesintpetrus.nl. en meld je aan.
Tot gauw, voel je welkom!!

wake. Toos Brouwers: “Als de
overledene vrij jong is of zelfs
nog een kind is, moet je, als je
voor de microfoon staat, niet
te veel naar de nabestaanden
in de eerste kerkbanken kijken, want dan schiet je zelf
ook vol. Natuurlijk worden we
op die momenten voorbereid,
maar het blijft moeilijk.” Dat
nabij zijn van mensen in hun
verdriet wordt gewaardeerd.
Hanny Löbel: “Het werk van
de avondwakegroep is heel
dankbaar werk. We krijgen na
afloop vaak bedankjes, omdat
mensen zich door de avondwake gesteund voelden in hun
verdriet.” Naast avondwakes in
de St. Agathakerk vinden er
ook avondwakes plaats in Zorgcentrum St. Petrus, maar die
zijn uitsluitend voor de overleden bewoners uit het zorgcentrum.
Allerzielen
Rond begin november is
het een drukke tijd voor de
avondwakegroep. Twan van
Asseldonk: “De Allerzielenviering wordt verzorgd door
de avondwakegroep. Iedereen
die vóór 1 oktober van dat jaar
is overleden, wordt in die viering herdacht. Iedereen die na
1 oktober is overleden, wordt

in de Allerzielenviering van het
volgend jaar herdacht. In de
viering wordt voor elke overleden parochiaan een kaars
ontstoken op het moment dat
de naam van de overledene
wordt genoemd. De nabestaanden krijgen een fakkel mee en
gaan daarmee op het kerkhof
bij het graf van hun overleden
familielid staan. Daar komt de
pastoor het graf van de overledene zegenen.” Hanny Löbel:
“Het mooie van dit alles is
dat je dit als parochiegemeenschap samen kunt doen. Die
verbondenheid is daar op het
kerkhof duidelijk voelbaar.”
Vanuit de Sint Petrusparochie
worden de avondwakegroepen
met cursussen ondersteund.
“Als er binnen de grote parochie weer een groepje van vijf
nieuwkomers is, wordt er voor
hen een nieuwe cursus avondwake georganiseerd”, verzekert coördinator Twan van Asseldonk, die tot slot nog even
de gelegenheid te baat neemt
om iedereen die interesse heeft
voor het geestverrijkende en
dankbare werk van de avondwakegroep op te roepen om
contact op te nemen met Toos,
Hanny, Ton, Sjaantje, Annie of
Twan.

Gefeliciteerd!
Op 6 november jl. vierde Antoon Verstraten zijn tachtigste verjaardag.
Antoon heeft zijn carrière
in de accountantswereld in
1996 afgesloten maar daarbij
niet zijn passie om in de financiële wereld betrokken
te blijven.

chiebestuur van de Pius X parochie en daarna van de Sint
Petrusparochie.
Antoon is een man met veel
historische kennis en op zijn
tachtigste nog een zeer actief
en gewaardeerd bestuurslid.
Antoon: nog vele fijne jaren!

Antoon is altijd zeer actief
gebleven op het terrein van
vrijwilligerswerk: 10 jaar
als penningmeester bij UDI,
zeven jaar bij de solidariteitswerkplaats en zo’n 20 jaar als
penningmeester in het paro-

Mensen met een lichamelijke
en geestelijke beperking
De bijeenkomst voor de mensen met een lichamelijke en
geestelijke beperking, die gepland stond voor 23 december
2013, is wegens omstandigheden verzet naar maandag 16
december, aanvang ca. 13.30
in de Sint Petruskerk te Uden.

We beginnen met een woordje van de pastoor in de kerk,
we branden een kaarsje voor
onze dierbaren en daarna is
er nog een kopje koffie of
thee met wat lekkers, in het
Parochiecentrum tegenover
de kerk.

Koornieuws St. Caecilia Zeeland
Het is nu begin november. We
vieren deze maand Allerheiligen, Allerzielen, in sommige
plaatsen St. Maarten, St. Caecilia en Christus Koning en
daarmee is het einde van het
kerkelijk jaar aangebroken.
Onze zeer gewaardeerde dirigent Alois Cremers heeft eind
vorig jaar te kennen gegeven
eind dit jaar te zullen stoppen
met zijn werk als organist/dirigent. De laatste 8 jaar heeft
hij ons begeleid. We hebben
een hele fijne tijd met hem
gehad en veel geleerd. We willen Alois hartelijk danken en
hopen dat hij van zijn vrije

tijd gaat genieten, samen met
zijn vrouw Els die hem ook
vele avonden heeft moeten
missen.
Voor ons koor is er een nieuwe opvolger gevonden, te
weten Dhr. Jacques Tichelaar.
We hopen nog lang te kunnen
zingen met een goede begeleiding. Heb je interesse in zingen met ons koor? Kom dan
gerust eens luisteren of neem
contact op met een van onze
bestuursleden.
Namens Kerkkoor St. Caecilia,
F. Verstegen, Secretaris.

Op 6 november heeft kapelaan Simons in de reeks hete
hangijzers een lezing gegeven over het thema ‘Celibaat, seksualiteit en huwelijk’. Op het moment dat ik
dit schrijf heeft de lezing nog
niet plaatsgevonden, maar ik
weet wel ongeveer wat hij
gaat zeggen.
Enkele jaren geleden heb ik
deelgenomen aan een cursus huwelijksvoorbereiding
en daar zijn mij de schellen
van de ogen gevallen inzake
de kerkelijke kijk op seksualiteit. Tot dan toe had ik een
beetje het idee van: ‘Waar
maakt de Kerk zich zo druk
over, als er maar geen dwang
in het spel is dan is er toch
niet zoveel aan de hand’.
Door de cursus, die gebaseerd was op het boek ‘Theologie van het Lichaam’ van de
hand van Paus Johannes Paulus II, ben ik gaan inzien dat
de huidige praktijken rond
seksualiteit een sluipende,
destructieve inwerking hebben op het individu en op
de samenleving als geheel.
Ik kan in deze paar woorden
onmogelijk recht doen aan
een boek van een paarhon-

derd bladzijden maar twee
puntjes ter overweging kan
ik wel aanbieden.

Verantwoordelijkheid.
God heeft man en vrouw
zo geschapen dat zij op het
hoogtepunt van hun liefde
voor elkaar worden als God
zelf: Beeld en Gelijkenis van
Hem die liefde is, tot en met
Zijn scheppende vermogen.
Zij brengen immers nieuw
leven voort! En mèt die liefdesdaad nemen man en
vrouw ook een zekere verantwoordelijkheid op zich. Zo is
het bedoeld, want zo heeft
God het gemaakt. Maar wij
mensen hebben die zaken
ontkoppeld. Door anticonceptie is de natuurlijke band
tussen liefde en verantwoordelijkheid verbroken en is
de behoeftebevrediging een
doel op zichzelf geworden,
met een sterke egocentrische
component. Mensen worden
gebruiksvoorwerpen voor elkaar en dat is ver beneden de
maat van wat een mens is.
Uithouden.
Hoe meer moeite iemand
zich getroost voor een be-

paald doel, des te groter de
waarde. Zo is ook de weg
van kennismaking, verliefdheid, huwelijk en echtelijke
vereniging een weg die in
geduld zou moeten worden
gegaan. Gewoon even uithouden, even inhouden voordat
men naar het meest intieme
van elkaar grijpt. Zo’n oefening van uithouden aan het
begin kan later weer van pas
komen als het even wat moeilijker wordt in de relatie. Anders gezegd: hoe gemakkelijker je iets gekregen hebt,
hoe gemakkelijker je het ook
weer weg kunt doen. Of hier
de verklaring ligt voor het
grote aantal stukgelopen relaties durf ik niet te zeggen,
maar het heeft er wel mee te
maken. “Waar begin je aan,
dat kun je niet meer terugdraaien?”; dat is me al vaak
gezegd. Oké, ik ben bang dat
men gelijk heeft, maar als
ik ooit voor de hemelpoort
mag komen zal men mij niet
kunnen verwijten dat ik ook
niets geprobeerd heb.
Diaken Pieter Raaijmakers.

‘Samen het Honk’ zamelt voedsel in voor
Voedselbank op zaterdag 16 november
Jaarlijks zet jongerengroep
‘Samen het Honk’ van de St.
Petrusparochie, in het kader
van DiaconAction, zich in voor
mensen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Dit jaar
hebben ze gekozen om voedsel
in te zamelen voor de Voedselbank in Veghel.
“Zo’n 60 procent van de mensen die ondersteuning krijgen
van de Voedselbank in Veghel
komen uit Uden. Daarom vragen wij juist de inwoners van
Uden om een keer iets extra’s
uit te geven voor de Voedselbank”. Aldus Ellen van Rooij,
van de leiding bij Samen Het

Honk.
De jongeren zullen op zaterdag 16 november 2013 op drie
manieren voedsel inzamelen.
Zij staan in de Udense supermarkten EMTE, Plus en Albert
Heijn tussen 09:00 en 16:00.
Ook zijn er jongeren aanwezig
tussen 09:00 en 16:00 in het
Parochiecentrum, aan de Kerkstraat 25, te Uden om voedsel
te ontvangen. Daarnaast staan
de jongeren in het portaal van
de Udense St. Petruskerk voor
het begin van de Eucharistieviering van 18.30.
“Wij willen graag samen met
u iets goeds doen voor mensen

Afscheid Kapelaan Holvoet
Zoals eerder al vermeld is
onze kapelaan Alain Holvoet
de Sint Petrusparochie overgeplaatst naar een parochie
die dichter in de buurt ligt
van zijn geboortegrond. Hij
zal met ingang van 1 december worden aangesteld in de
parochie H. Maria Sterre der
Zee in Oost Zeeuws-Vlaanderen, in het Bisdom Breda. In
deze fusieparochie van 13 (!)
voorheen zelfstandige parochies, zal hij eerst in Kloosterzande gaan wonen, om
later naar Hulst te verhuizen.
Kapelaan Holvoet werd op 1
augustus 2007 aangesteld in
de Pastorale Eenheid Odiliapeel, Volkel, Zeeland (OVZ) en
heeft geruime tijd op de pastorie in Odiliapeel gewoond.
Na iedere laatste H.Mis die
hij in de verschillende kernen van onze parochie zal

opdragen is er gelegenheid
bij het verlaten van de kerk
of na daarna bij een kopje
koffie persoonlijk afscheid
van hem te nemen. Hiervoor
staan de onderstaande data
op de agenda:
Volkel: zaterdag 16 november na de mis in Den Inloop;
Boekel: zondag 17 november na de mis in het Luciazaaltje;
Odiliapeel: vrijdag 22 november na de mis in het parochiezaaltje;
Uden: zondag 24 november
na de mis in het Parochiecentrum.

Jongeren van ‘Samen het Honk’
in actie tijdens DiaconAction
2011.
die steuntje in de rug nodig
nodig hebben, in deze moeilijke tijd van financiële crisis.
Doet u mee?”, vraagt Ellen tot
slot.

De weg ontstaat
door hem te lopen
Stijl en grillig is het pad,
met kuilen en met stenen.
Niemand die het nog betreden had
zo heeft het ons geschenen.
In kronkels maken wij een spoor,
gaan ondanks storm en regen
moeizaam hijgend steeds maar door.
We zoeken houvast bij elkaar,
omdat een mens nooit alleen is,
weerstaan we het gevaar.
Wordt vastberaden onze tred
omdat Jezus onze gids is

Wij hopen dat kapelaan Holvoet goed zal kunnen aarden
in zijn nieuwe parochie en
dat hij zijn priesterschap
daar naar wens zal kunnen
invullen.

en Hij onze voetstap zet.
Marianne du Maine

MOV- Zeeland 50 jaar
In 2014 zal het MOV Zeeland,
onder andere met een Eucharistieviering in Zeeland op 19
januari om 09.30 waarin Mgr.
Hurkmans zal voorgaan, het
feit vieren dat het al 50 jaar
actief heeft mogen zijn voor
haar missionarissen. In die
vijftig jaar is er natuurlijk
gigantisch veel werk verzet
en geld ingezameld. Speerpunten daarin waren de jaarlijkse Advent- en Vastenacties
en de jaarlijkse “Fiets Mee”,
maar het MOV kon zich ook
verheugen met tal van private sponsoren. Nu de parochie deel geworden is van de
ene Sint Petrusparochie wil

men de krachten bundelen
en elkaar waar mogelijk versterken. MOV - Sint Petrus
heeft er dan ook voor gekozen om dit jaar het Zeelands
MOV- project van Angelique
van Zeeland uit Zeeland, die
werkzaam is in Porto Alegre
(Brazilië), te steunen. Haar
concrete doel van dit moment
is het verbeteren van de situatie van de papierophalers en
recyclers aldaar. Angelique
zou heel graag materialen
aanschaffen voor de verbouwing, verbetering en uitbreiding van de verzamelhal. Bij
regen wordt het materiaal
in de hal nat, met als gevolg

dat het minder oplevert. Ook
moet de elektriciteitsinstallatie nodig worden aangepast
om te voldoen aan de veiligheidseisen. De opbrengst
van de Adventsactie, die op
de eerste zondag van de Advent begint met inzamelingen achter in de kerken van
de hele Sint Petrusparochie,
zal bestemd zijn voor het
project van Angelique. Maar
u kunt natuurlijk ook rechtstreeks doneren op rekeningnummer 15.95.166.84 bij de
Rabobank o.v.v. Jacobus de
Meerdere, Project MOV.
Diaken Pieter Raaijmakers

