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

Zaterdag 2 november:
Graven zegenen in Odiliapeel
Elk jaar staan we rond Allerzielen stil bij onze dierbare
overledenen. Dit jaar is er
op zaterdag 2 november om
18:30 uur een woord- en gebedsdienst in onze kerk. In
deze viering zal Diaken Henk
van Thiel voorgaan. Na de vie-

Huisbezoek en
geestelijke bijstand
Het leven bestaat uit ups en
downs. In moeilijke tijden
kan het wel eens helpen om
je hart te kunnen luchten. Diaken Henk van Thiel kan, indien gewenst, graag bij u op

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

Gezegend door fraai nazomerweer vond op 15 september in het Udense parochiecentrum de traditionele
vrijwilligersdag plaats. De
organisatie had dit keer gekozen voor een andere opzet
dan in voorgaande jaren:
niet meer de Eigen Herd,
maar het eigen Parochiecentrum was nu de locatie waar
de parochiegemeenschap
dankjewel kon zeggen tegen
die grote groep mensen die
door hun vrijwillige inbreng
de parochie levend en draaiend houdt.
Na de smakelijke brunch,
opgeluisterd door de aanstekelijke klanken van Niels
op de accordeon, was het
bingo oftewel kienen geblazen. Onder de bezielende leiding van Ine van den Berg
was iedereen weldra aan de

Odiliapeel is een mooie plek
om te wonen, met midden in
ons dorp een karakteristieke
kerk, gebouwd in de stijl van
de Bossche School.
Die kerk is wel een monument, maar geen museum.
Het is immers niet slechts
een gebouw van vroeger. Er
is een levende gemeenschap
van mensen die daar samenkomen.
De vrijdagavondviering
wordt steeds goed bezocht
en voorziet dus duidelijk in
een behoefte. Met de feestdagen wordt er altijd met onze
kerk
H. Kruisvinding rekening gehouden zodat er ook op die
dagen een eucharistieviering
plaatsvindt. Voor al deze vieringen kunnen ook misintenties worden ingediend.
De gemeenschap van mensen
die bij de kerk horen is heel
breed. Deze kerk is eigenlijk
een beetje van ons allemaal.
Velen van ons zijn er gedoopt
en hebben er andere sacramenten gevierd. Je kunt de
kerk liefhebben omdat een
dierbare er vanuit begraven
werd, voor anderen is het de
plek om regelmatig te bid-

De kerk krijgt geen subsidie
en daarom kunnen wij niet
zonder uw financiële ondersteuning om onze kerk in
stand te houden. We proberen kerk te zijn in dit dorp,
er te zijn voor wie dan ook
en op wat voor moment dan
ook.
Actie Kerkbalans is een actie
voor de plaatselijke kerk. Uw
bijdrage komt dus geheel ten
goede aan het werk en het
kerkgebouw van Odiliapeel.
Alle beheer- en onderhoudskosten worden grotendeels
betaald uit bijdragen die uit
de Actie Kerkbalans worden
ontvangen.
Als wij binnen de gehele parochiegemeenschap die gewenste vitaliteit in Odiliapeel
een kans willen geven, met
behoud van ons kerkgebouw,
alsmede de sfeer, het karakter en samenstelling van uw
eigen vertrouwde geloofsgemeenschap, dan is uw financiële bijdrage absoluut noodzakelijk. We vragen u ook dit
jaar om mee te doen.
Mogen wij op u rekenen?
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan de instandhouding
van onze kerk.
Wat u ook
kunt missen: elke bijdrage is
van harte welkom!
Als u ons steunt via de machtiging bespaart dat ons (en u)
werk en kosten.
Mede namens Werkgroep
Kerkbalans
Pastoor Theo van Osch
Nico Boeijen
(financiële commissie)

Informatieavonden
Lourdesreis 2014.
Zoals de meesten mensen ongetwijfeld al zullen weten zal
in 2014 van 26 april tot 4 mei
onder auspiciën van het bisdom ’s-Hertogenbosch een
grootse bedevaart naar Lourdes plaatsvinden. Voor het verstrekken van informatie aan
alle belangstellenden zal in
iedere kern van de parochie
door Pastoor Van Osch een
informatieavond worden gehouden. De avonden zullen
op onderstaande data plaatsvinden:

Odiliapeel: maandag 28 oktober, 20.00 uur in het zaaltje bij
de kerk.
Zeeland: woensdag 30 oktober, 20.00 uur in het Bondsgebouw of voormalige pastorie.
Uden: zondag 10 november,
11.30 uur in het Parochiecentrum.
Boekel: zondag 17 november,
11.30 uur in het “St. Luciazaaltje” (voormalige pastorie)
Venhorst: zondag 24 november, 11.00 uur in het Parochiezaaltje.

Volkel: woensdag 16 oktober,
20.00 uur in “D’n Inloop”

Wij hopen op een grote opkomst in de hele parochie.

bingokaart gekluisterd, vol
aandacht of de goede getallen voorbij kwamen. Getallen die nu verstopt zaten in
een sprookje dat door Ine vol
overtuiging werd verteld. De
aandachtige luisteraars met
de winnende cijfers werden
vergast op een leuk prijsje,
maar iedereen die er bij was

Families vieren!

den. Hoe je band ook is, de
kerk hoort erbij.
Daarom komen wij met Actie
Kerkbalans bij u langs, ook u
hoort er bij.

Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

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

huisbezoek komen om met u
in gesprek te gaan. Wanneer
u voor zo’n gesprek met de
diaken open staat, neem dan
gerust contact op met Henk
van Thiel 06 – 50 47 60 49.

Wat is onze
kerk u waard?

Sint Agatha Boekel

Vieringen Sint Agatha
Parochiekerk
Zaterdag
17.30 uur
Zondag
10.30 uur
Vieringen Sint Petruskapel
Maandag
19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

ring zal Diaken Van Thiel op
de begraafplaats voorgaan
in een kort gebed om vervolgens de graven te gaan zegenen. Voor deze woord- en
gebedsdienst kunnen misintenties op de gebruikelijke
wijze worden opgegeven.

Geslaagde vrijwilligersbrunch
in het parochiecentrum

Iets vieren met elkaar kun je
op vele verschillende manieren en dat doen we ook. We
vieren de geboorte van een
baby, verjaardagen, jubilea,
bereiken van bijzondere verjaardagen, het behalen van
een diploma enz. Op geloofsgebied worden sacramenten
gevierd zoals doopsel, vormsel, huwelijk, maar ook als
een dierbaar iemand is
komen te overlijden. Dit zijn
in onze ogen bijzondere vieringen, maar wat te denken
van de eucharistie viering, de
H. Mis? Een sacrament dat er
op heel bijzonder uitspringt
vanwege het feit dat we dit
wel héél vaak kunnen vieren,
zelfs elke dag als we dat zou-

den willen!
Bij het vieren van de H. Mis
worden we omringd door
onze medeparochianen, we
zijn er nooit alleen, links en
rechts, voor en achter……….
we vieren samen. De priester
gaat ons voor en we hopen
dan mensen te ontmoeten
van vele verschillende leeftijden, wat ouder maar ook
jong. En dát gebeurt in het
bijzonder tijdens de maandelijkse gezinsvieringen, en drie
maal per jaar gieten we deze
gezinsvieringen ook nog eens
in een bijzonder jasje: we noemen deze vieringen ‘familievieringen’. Met je familie vier
je de eucharistie in de kerk,
en daarna wordt de viering
nog wat uitgebreid met een
aansluitend programma in
het parochiecentrum. Families vieren verder met andere families, elke leeftijd heeft
zijn eigen actieve programma
tot en met de ouders die ook
een programma op maat krijgen voorgeschoteld.

had de hoofdprijs: een gezellige en geslaagde middag.
Een compliment aan de
feestcommissie, bestaande
uit Pieter, Leida, Marja, Wilhelmien en Ine en natuurlijk ook alle medewerkers,
Corné, Elja, Cindy, Harrie,
Niels, Alfons en Petra is
zeker op zijn plaats.
schillende plaatsen, dus ook
in en rondom de kerk!
Komen ook jullie, papa’s, mama’s en kinderen, de volgende keer mee vieren?
Zondag 27 oktober
• Om 10.30 in de St.Petruskerk
te Uden gezinsviering met
kinderkoor en opvang voor
de allerkleinsten;
• Gevolgd door actief programma in het parochiecentrum tegenover de kerk;
• Voor iedereen wat te drinken en iets lekkers;
• Afsluiting circa 12.45;
• Graag vooraf even opgeven
voor deze familieviering
vanwege de samenstelling
van het programma en de
inkoop;
• Iedereen is WELKOM!
Adres voor aanmelding: info@
parochiesintpetrus.nl, of telefonisch 0413-263154
Indien na vrijdagmiddag 25
oktober graag telefonisch op
06-21204630

Kortom: vieren kan voor verschillende gelegenheden, op
vele manieren, op vele ver-

Mgr. Liesen terug naar Uden
De bisschop van Breda, Mgr.
Liesen, tot voor kort hulpbisschop in het bisdom
‘s-Hertogenbosch, had bij zijn
vertrek toegezegd nog wel
eens in Uden te zullen komen
spreken. Op 23 oktober zal
hij die belofte inlossen als hij
samen met dominee Dick van
de Vaart een thema-avond zal
houden in het kader van het
OPU, het Oecumenisch Platform Uden. Tussen protestanten en katholieken zijn
er natuurlijk altijd veel meer
zaken die verbinden dan die
scheiden en het doel van de
bijeenkomsten is dan ook om
wederzijds tot meer begrip te
komen. Graag nodigen wij iedereen uit om deze avond bij
te wonen:

23 oktober, aanvang om 20:00
in de Samen Op Weg kerk,
Schepenhoek 157 te Uden. De
toegang is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage is altijd
welkom.

Ruth Burrows over het gebed

Het leven van Ruth Burrows,
een Engelse zuster van de
Orde van de Carmelitessen,
was zowel een grote zoektocht
naar God, alsook het vinden
en het concreet beleven van
God. Deze contemplatieve zuster heeft meerdere boeken geschreven en teksten nagelaten
over kwesties rond gebed.
In oktober, de Rozenkransmaand, is het goed eens
iets te schrijven over wat zij
over het gebed, en dan voornamelijk het zuivere gebed,
te vertellen heeft. Een zuiver
gebed, wat in principe niet
met enige andere activiteit te
combineren valt, is jezelf met
heel je hebben en zijn, richten op God. In het gebed, wat
een relatie met God is, kun je
zelf ‘alleen maar’ nederig en
vol vertrouwen jouw deel aan
het gebed geven. En dit deel
omvat volgens Ruth Burrows
een drietal aspecten.
Allereerst door er tijd voor vrij
te maken en dus alle dagelijkse zaken even opzij zetten.
Ten tweede de juiste innerlijke (rust) en uiterlijke sfeer
proberen te betrachten (stilte,

houding, reuk, ruimte) en tenslotte regelmatige bezinning
door middel van religieuze
lectuur zoals bijvoorbeeld de
Bijbel, Encyclieken en biografieën van heiligen. Bij het bidden van de Rozenkrans zijn er
allerlei gedachten waarop je je
kunt richten. Zoals de betreffende serie Geheimen die bij
elk tientje horen, andere overwegingen binnen het geloof,
of de intentie waarvoor je bidt.
In deze oktobermaand zou dat
bijvoorbeeld voor vrede in
Syrië kunnen zijn, of voor het
welslagen van de Lourdesreis
van ons Bisdom, april – mei
2014.
In de maand oktober kan er in
de kerken in de St. Petrusparochie overal het Rozenhoedje
worden gebeden op de onderstaande tijden:
Zeeland: dinsdag 18:30
Odiliapeel: woensdag19:00
Volkel:
donderdag 18:40
Boekel:	maandag en
woensdag 18:30
Uden:	dinsdag en
donderdag 19:30
Uden:	zondag 15:30
(tijdens de Aanbidding in de
Kapel bij de
Zrs. Birgittinessen)
Ook kan dagelijks om 07:45,
12:15 en 17:00 uur een Rozenhoedje samen met Radio Maria
(AM 675) worden gebeden.
René

4 Oktober, het feest van de Heilige Franciscus van Assisi
Giovanni Bernardone werd in
1181 geboren in Assisi, in de
Italiaanse provincie Umbria,
als zoon van Pietro Bernardone, een welgestelde lakenhandelaar en diens vrouw Johanna Pica. Bernardone was
tijdens de geboorte van zijn
zoon Giovanni op zakenreis
naar Frankrijk en later werd
de doopnaam van zijn zoon
aangevuld met de naam Francesco, omdat zijn vader hem

meermaals voor de lakenhandel naar Frankrijk stuurde. Toen hij 20 jaar oud was
werd Franciscus tijdens een
veldslag tussen de steden Assisi en Perugia gevangen genomen. Tijdens zijn krijgsgevangenschap werd hij ernstig ziek
en na zijn genezing toonde hij
zich bijzonder getroffen door
het leed van de melaatsen die
in zijn tijd volledig werden
verstoten. Hij bekeerde zich

tot een leven van armoede,
gebed en dienstbaarheid aan
de armen, hij verloste zich van
de genoegens uit zijn jeugd en
trok zich voor gebed terug in
een afgelegen grot. Toen Franciscus laken uit zijn vaders
winkel had verkocht voor de
restauratie ven het kerkje in
San Damiano werd hij door
zijn vertoornde vader in 1206
onterfd. Daarop trok Franciscus publiekelijk zijn voorname kleren uit en aanvaardde
van de bisschop het gewaad
van een kluizenaar. Op 24 januari 1208 hoorde Franciscus
het bekende evangelie van
de uitzending van de apostelen: ”Neem buidel noch zak
mee, en geen schoenen ”, en
hij maakte dit tot zijn levenswijze. Hij deed dit samen met
twaalf metgezellen en daarmee was de Franciscaner orde
begonnen. De abt van het Benedictusklooster op de Mont
Subasio gaf het kerkje van Portiuncula in het dal van Assisi
in bruikleen aan Franciscus
om het tot centrum van zijn
nieuwe beweging te maken.
Franciscus stierf op 3 oktober
1226. Een dag na zijn dood, op
4 oktober, werd zijn lichaam
in een processie door de stad
naar de kerk van San Georgio
van Assisi gevoerd waar hij begraven werd. Op 16 juli 1228
verklaarde paus Gregorius IX
Franciscus heilig. Sindsdien

vieren we elk jaar op 4 oktober, de dag die sinds 1929
ook wel bekend staat als Dierendag, de feestdag van de
H. Franciscus. Franciscus is
schutspatroon van armen,
blinden, gevangenen, lammen, schipbreukelingen, vlashandelaren, lakenhandelaren,
kooplieden, kleermakers, wevers, sociaalwerkers, milieubeschermers. De Franciscaan
Thomas van Celano(ca. 1260)
beschreef Franciscus als een
klein, schriel mannetje, met
een slordige baard en flaporen. Zo wordt hij ook afge-

beeld op een fresco in het
klooster van San Benedetto
in Subiaco.
De boodschap van eenvoud en
liefde voor de medeschepselen, hoe nederig ook, spreekt
veel gelovige katholieken aan.
Daarom is hij ook een van de
populairste heiligen gebleven.
De Jezuïet Jorge Mario Bergoglio werd afgelopen jaar tot
paus gekozen. Hij nam de
naam Franciscus aan: leven
in eenvoud, gebed en dienstbaarheid aan de armen.
Lc. 9,3.

Inloopcatechese: Celibaat, seksualiteit en huwelijk
In het kader van de reeks inloopcatecheses rond de hete
hangijzers in en van de Kerk
zal Kapelaan Luc Simons (pr.)
op 6 november een inleiding
houden over het thema: Celibaat, seksualiteit en huwelijk, zaken die nauw met elkaar verbonden zijn. Een
onderwerp waarover de R.K.
Kerk zelden de ruimte krijgt
om goed te verklaren waar
het volgens haar om gaat. In
de publieke opinie komt men
vaak niet veel verder dan: “Het
mag niet”, of: “Het moet van
de Paus”.
In de serie catecheses: “De
Theologie van het Lichaam”,
gaf Paus Johannes Paulus II

tussen 1979 en 1984 zijn visie
op de lichamelijkheid van de
mens, seksualiteit, huwelijk
en celibaat. Kapelaan Simons
heeft deze pauselijke teksten
gedurende vele jaren bestudeerd en hij is daardoor zeer
wel in staat deze onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Wij zijn dan ook
blij dat hij bij ons te gast zal
zijn.

Inloopcatechese 6 november,
aanvang om 20:00 in het parochiecentrum in Uden. De
toegang is gratis; aanmelden
graag bij het parochiecentrum
0413-263154 of via E-mail
info@parochiesintpetrus.nl

