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

Wat geloof ik nu eigenlijk?
Stelt u zich ook wel eens de
vraag: ‘Wat is dat christelijke geloof nu eigenlijk?’ Of
stelt u zich als vrijwilliger in
de parochie ook wel eens de
vraag: ‘Wat doe ik in de parochie en waarom doe ik dit?’
Of het nu als meer of minder praktiserende gelovige
is of als vrijwilliger met uw
gewaardeerde inzet en uw gelovige betrokkenheid bij de
locale en -hopelijk ook- totale
geloofsgemeenschap, uiteindelijk komen we terecht bij
dezelfde vragen: ‘Wat geloof
ik zelf eigenlijk? En wat is
mijn betrokkenheid bij die
geloofsgemeenschap?’
Om in te gaan op deze en
meer vragen wil ik graag
met u nadenken over de inhoud van ons geloof en over
de vraag wie we zijn als parochie- en kerkgemeenschap.
Daartoe nodig ik u uit om

deel te nemen aan een negental bijeenkomsten die gehouden zullen worden tussen
oktober 2014 en juni 2015 in
het kader van de zogeheten
Credo cursus (‘Credo’ betekent letterlijk ik geloof). Deze
bijeenkomsten zijn gepland
op elke eerste maandag van
de maand (met uitzondering
van april) van 20.00 tot 21.30
uur in het parochiecentrum
te Uden: 6 oktober, 3 november,1 december, 5 januari, 2
februari, 2 maart, 20 april, 4
mei en 1 juni.
Om deel te nemen aan deze
cyclus kunt u zich tot 1 oktober aanmelden, bij voorkeur via email: info@parochiesintpetrus.nl, of anders
telefonisch: 0413-262515.
De bijeenkomsten vinden
plaats in het parochiecentrum St.Petrus, Kerkstraat
25 in Uden.

Ik hoop met velen van u ons
mooie geloof te mogen delen
en daardoor bovendien elkaar ook wat beter te leren
kennen.
Pastoor Theo van Osch

Zegening van de dieren:
Werelddierendag zaterdag 4 oktober

Zondag:

Over Franciscus wordt verteld dat hij kon praten met de dieren. Zo is er een verhaal over
een preek van Franciscus voor een groep vogels. In plaats van weg te vliegen luisterden
ze aandachtig naar de woorden van Franciscus.
Nog beroemder is het verhaal over een wolf
die de inwoners van het dorp Gubbio voortdurend aanvalt. Franciscus gaat het gesprek aan
met de wolf en laat hem beloven dat hij geen
mensen meer zal aanvallen. In ruil hiervoor
zullen de inwoners van Gubbio hem iedere
dag te eten geven. De wolf gaat akkoord met
Franciscus’ voorstel en de wolf en de dorpsbewoners leven voortaan in vrede met elkaar.

- 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:

09.30 uur

Vrijdag:

19.00 uur

H. Antonius Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel
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
Donderdag: 19:00
Zaterdag: 19:00
Zondag: 10:00
3618119.indd 1

Ilse Winter uit Brno, Tsjechië, schreef in mei
1927 een brief aan Margeret Ford, voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming, waarin ze voorstelde om één
dag per jaar speciaal aan dieren te denken.
Margeret vond het een super idee en beide
dames waren het er over eens dat 4 oktober,
de feestdag waarop de Katholieke Kerk de
H.Franciscus van Assisi herdenkt, een goede
datum zou zijn voor dierendag. Tijdens een
internationaal congres van verenigingen tot
bescherming van dieren in 1929 in Wenen
werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag.

Ook wij gedenken in onze parochie de feestdag van de H.Franciscus, en daarbij willen
wij tevens aandacht schenken aan werelddierendag.
Dit willen wij doen door de zegen van Onze
Lieve Heer te geven aan alle dieren die op
zaterdag 4 oktober naar de kerken in onze
parochie komen.
Dus, heb je een huisdier en wil je het laten
zegenen, kom dan op zaterdag 4 oktober naar
de kerk in je woonplaats om de zegen voor je
geliefde huisdier.
Hieronder de tijden en plaatsen van de dierenzegeningen:

H. Franciscus de dierenvriend.
Franciscus’ houding tot de dieren komt mooi
naar voren in een citaat dat aan hem wordt
toegeschreven:’Alle schepselen op aarde voelen als wij....God wenst dat wij dieren bijstaan
als zij hulp nodig hebben...wij hebben een
hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben....mensen die enig
schepsel Gods uitsluiten van hun compassie
en medelijden zullen op soortgelijke wijze
handelen tegenover hun medemensen’.

14.00 uur tot 15.00 uur:
Sint Petruskerk, Uden
14.00 uur tot 15.00 uur:
Sint Jacobuskerk, Zeeland
14.00 uur tot 15.00 uur:
Kerk van de H.Kruisvinding, Odiliapeel
14.00 uur tot 15.00 uur:
Sint Agathakerk, Boekel
16.00 uur tot 17.00 uur:
Sint Antonius Abtkerk, Volkel
Diaken Henk van Thiel

14 september: Zegening van kruisbeeld
op de rotonde bij het ziekenhuis in Uden
Op 14 september viert de Katholieke kerk, samen met de
Oosterse kerk en een deel van
de Lutherse kerk, het feest
van de Kruisverheffing. Het
gaat hierbij niet zozeer om
een herinnering aan het lijden van Christus, maar veel
meer om aanbidding van
het Kruis als teken van de
verlossing van de mensheid.
Het Kruis als verlossende tegenhanger van de boom van
kennis van goed en kwaad
uit het scheppingsverhaal.
De datum is gerelateerd aan
de inwijdingsdag van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem, 13
september. De dag na die inwijding, ergens rond het jaar
325, werd het kruis feestelijk
binnengehaald.
Op de rotonde bij het ziekenhuis Bernhoven in Uden werd
onlangs op particulier initiatief, met ondersteuning van
de gemeente Uden, het kruisbeeld dat vroeger op deze locatie stond heropgericht. Het

Foto P. Dekkers

beeld was ruim twee jaar geleden verwijderd in verband
met de aanleg van de Ben van
Dijk rotonde en de bouw van
het ziekenhuis. Tijdens de
opslag bij aannemer Stef v.d.
Wijngaard heeft het beeld tevens een flinke opknapbeurt
gekregen en op 11 oktober
2013 kon het worden teruggeplaatst. Op de feestdag van

GOD

Uitvaart of afscheid?

de H. Kruisverheffing zal
door Diaken Pieter Raaijmakers dit kruisbeeld opnieuw
worden ingezegend. De korte
plechtigheid zal plaatsvinden
op zondag 14 september na
de mis van 10.30 uur, dus
omstreeks 11.45 -12.00 uur.
Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom deze
plechtigheid mee te maken.

Er is heel wat aan het veranderen op het gebied van de
manier waarop wij afscheid
nemen van onze overledenen.
Soms constateren wij met de
nodige verbazing dat iemand,
die toch altijd heel kerk-betrokken was, zomaar plotseling dood en begraven blijkt te
zijn. Kinderen of familie hebben dan kennelijk gekozen
voor een alternatieve manier
van afscheid en de kerk daarbij links laten liggen. De tijd is
voorbij dat een kerkelijke uitvaart de enige en vanzelfsprekende vorm van afscheid was.
En eigenlijk kon je dat ook in
de verte zien aankomen. Als
kerkbetrokkenheid in zijn algemeenheid drastisch af blijkt
te nemen komt er natuurlijk
ook een moment dat de vanzelfsprekendheid van een kerkelijke uitvaart vervalt.
Er zijn de laatste jaren dan ook
veel alternatieve mogelijkheden ontwikkeld en uiteraard
hebben mensen de vrijheid om
te kiezen. Wel is het, op zijn
zachtst gezegd, heel jammer
als mensen die zelf vanuit hun
gelovige leven een kerkelijke
uitvaart hadden gewild deze
niet kregen omdat het bij de
nabestaanden of in de parochie
onvoldoende bekend was. Hoewel het lastig is om al te veel
over dood en uitvaart te spreken als het nog niet aan de
orde is, zou het toch goed zijn
als mensen zich de vraag stellen of hun wensen hieromtrent
voldoende bekend zijn bij hun

familie. De pastores van de Sint
Petrusparochie hebben soms
de indruk dat dit niet altijd het
geval is. Soms wordt van een
kerkelijke uitvaart afgezien
vanwege de wijdverbreide opvatting dat er in de kerk niets
mag, een verkeerde interpretatie van het feit dat bij een
kerkelijke uitvaart inderdaad
niet alles kan. Van nabestaanden die om die reden twijfel
hadden bij de keuze voor een
kerkelijke uitvaart werd achteraf vaak gehoord dat het eigenlijk ontzettend meeviel en
dat men achteraf zéér tevreden
was omdat persoonlijke accenten wel degelijk een plek konden krijgen.
Natuurlijk gaan wij dan ook
gewoon door met het aanbieden van een waardige kerkelijke uitvaart aan mensen die
dat willen, ook al lijken we
daarmee een beetje tegen de
stroom van de tijd op te roeien. Persoonlijk heb ik onlangs
weer eens heel duidelijk het
contrast ervaren tussen een
kerkelijke uitvaart en een afscheidsdienst, weliswaar met
heel mooie herinneringen, foto’s en gedichten, maar zonder enig perspectief op verder,
dus op God. Nogmaals, mensen zijn vrij, maar het is goed
om elkaar te laten weten waar
men staat en wat men graag
wil, zodat ook een laatste, kerkelijke, wens van mensen geëerbiedigd kan worden.
Diaken Pieter Raaijmakers.

Mistijden in de parochie
Door het sneller dan verwachte herstel van Mgr. Piet van
Velthoven, voorganger in de parochiekern Venhorst, is het
mogelijk gebleken de mistijden in de parochie opnieuw aan
te passen. Met ingang van 1 augustus 2014 is daarom het
volgende schema van toepassing.
In de weekenden:
Uden, Sint Petrus: zaterdag 18.30, zondag 09.00 en 10.30
Boekel, Sint Agatha: zondag 11.00
Zeeland, H. Jacobus: zondag 09.30
Odiliapeel, H. Kruisvinding: zaterdag 17.00
Volkel, H. Antonius: zaterdag 19.00
Venhorst, H. Jozef: zaterdag 19.00, zondag 10.00
Op doordeweekse dagen:
Uden, Sint Petrus: maandag t/m vrijdag 19.00
Elke 1e dinsdag van de maand 09.30
Boekel, St. Petruskapel: woensdag 19.00
Zeeland, H. Jacobus: vrijdag 19.00
Odiliapeel, H. Kruisvinding: geen doordeweekse mis
Volkel, H. Antonius: maandag 19.00
Venhorst, H. Jozef: donderdag 19.00

Vandaag
kwam ik God tegen
in het gevloek
in de grote bek
in de onmacht
in de pijn
in het verdriet
in de dood.
Ik was niet blij
met deze ontmoeting.
Het gevloek
kwam uit onmacht;
de grote bek
door pijn en verdriet
verliezen in de dood…

Vandaag
kwam ik God tegen.
Ik wilde zeggen:
God, Ik ben er
even niet.
Maar het pakte
anders uit.
Haal je schouders op,
zeg dat het je lot is;
dat het bij het
leven hoort,
maar zeg niet
dat het niets
met God
te maken heeft.

Klein wegkruipen,
onbezorgde
veiligheid.
Een sterke arm
van liefde om me heen
gekoesterd.
Moe gevloekt
sta ik stom
in de stilte
van verdriet.
Ik staar geïsoleerd:
mijn wereld,
die de mijne niet is.
Ik pas er niet in;
wordt niet aangeraakt.

Vandaag
kwam ik God tegen.
Of ik het wil of niet
ik lééf;
moet door.
En morgen? Morgen
kom ik Hem wéér tegen
en weer en weer,
want ik lééf;
moet dóór!
Elke dag is
kostbaar leven
dierbaar
smartelijk
mooi ….
Marianne

Informatieavonden Eerste
Communie en Vormsel
In onze parochie worden
weer informatieavonden
gehouden over de voorbereidingen voor de viering van de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel
in 2015. Op deze avonden
zal de hele gang van zaken
rond de voorbereiding op
het ontvangen van de sacramenten uitgebreid uit
de doeken worden gedaan.
Iedereen is welkom en er
zal ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen
van vragen.
De informatieavond voor
de Eerste Communie in
Uden is op 13 oktober
om 19:30 en 20:30 in het
parochiecentrum aan de
Kerkstraat. De informatieavonden voor de Eerste
Communie in Boekel, Odiliapeel, Volkel en Zeeland
hebben inmiddels plaatsgevonden.

De informatieavond voor
het Vormsel zal op 6 oktober plaatsvinden, aanvang 20:00, eveneens in
het parochiecentrum aan
de Kerkstraat 25 te Uden.
Deze informatieavond is bestemd voor belangstellenden uit de hele parochie.
Na inschrijving kan worden
gekeken op welke locaties
de voorbereidingen zullen
plaatsvinden.
Voor deze avonden kan
eventueel vooraf informatie
worden verkregen via het
secretariaat: 0413-263154.
Bezoekers wordt er wellicht
ten overvloede op gewezen
dat de gemeente werkzaamheden uitvoert in en rond
de Kerkstraat in Uden waardoor het parochiecentrum
mogelijk alleen via een omleiding bereikt kan worden.
Het aantal parkeerplaatsen
achter het PC is beperkt.

Boecult opende met drukbezochte openluchtmis
Het is inmiddels traditie om
het jaarlijkse culturele festijn
Boecult te openen met een
openluchtmis op het St. Agathaplein in Boekel. Op zondag 31 augustus kwamen naar
schatting ruim 400 gelovigen
naar de 11e openluchtmis in
successie. Aan deze viering,
die werd voorgegaan door
kapelaan Peter Hagenbeek,
werd medewerking verleend
door diaken Henk van Thiel,
het Groot Boekels Koor onder
leiding van Ida van Duinhoven, organiste Mieke Rijken
en het Gilde St. Agatha dat de
geestelijkheid begeleidde en
de viering met gilderituelen
opluisterde.
Deze 22e zondag door het jaar
stond in het teken van het opnemen van het kruis, dat van
jezelf en dat van de wereld.
Diaken Van Thiel schetste tijdens de inleiding van de viering de vragen rondom geestelijk of lichamelijk lijden van
mensen. Wij vinden dat ziekte en lijden niet bij ons leven
mogen horen. Het liefst willen
we allemaal op een gezonde
manier oud worden. We willen ook een kort en pijnloos
sterfbed. Maar Jezus zegt tegen
elke Christen: Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen

door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen. Het
kruis opnemen betekent niet
dat je het lijden moet zoeken,
het betekent wel dat je bereid
bent in het spoor van Jezus te
treden. Dus niet alleen voor
jezelf maar ook voor je evenmens te leven. Zo maak je je
leven waardevol en zo red je
je leven. In zijn preek ging de
diaken hier dieper op in en hij
verwees naar de profeet Jeremia die klaagt en steunt dat
hij constant moet schreeuwen
om de Blijde Boodschap te verkondigen en dat niemand wil
luisteren. Soms zeggen wij
misschien, net als Jeremia, ik
houd me stil, ik spreek niet
meer over de Blijde Boodschap
van Christus. We streven naar
het goede en het beste, maar
de werkelijkheid is vaak minder goed. Dat doet pijn, dat is
het kruis dat we moeten dragen. Het kruis van tekortkomingen. Het kruis van ziekte
en tegenslag. Dan zegt Jezus:
steek je kop niet in het zand
en neem je kruis op. Denk
niet alleen aan jezelf. Kijk verder dan je eigen ik. Mijd zelfzucht en onverschilligheid.
Probeer wat te doen, want
zelfs het zwaarste kruis eindigt in verrijzenis. Jeremia,
steunt en klaagt vaak, maar

dat alles mondt uit in een sterkere geloofsbelijdenis. Ook
wij kunnen wel eens steunen
en klagen over elkaar, over de
toestand in de wereld en in de
Kerk en over God die doof lijkt
voor ons bidden. Laat dat klagen en steunen maar een deel
zijn van ons kruis. Laten we
het dragen als gelovige mensen, als christenen die deel
willen zijn van Gods liefde.
Als we dat willen doen, zullen we zien dat ook het zwaarste kruis door de warmte van
Gods liefde wordt verlicht,
aldus diaken Van Thiel.
De openluchtmis van Boecult
werd traditioneel afgesloten
met het declameren van het

winnende gedicht van de
Avond van de Poëzie, die altijd op de vrijdagavond voorafgaand aan Boecult wordt gehouden en dit jaar ‘capriolen’
als thema meekreeg. Winnares Petra van der Aa bracht
haar gedicht over een blindengeleidehond met verve
en oogstte een luid applaus.
Tot slot schraapte iedereen de
keel en klonk uit volle borst
het Boekels Volkslied over het
St. Agathaplein. Het werd de
opmaat voor een zeer drukbezocht Boecult met muziek
en cultuur voor jong en oud,
waarover zelfs de profeet Jeremia niets te klagen zou hebben gehad!
Henry van Rooij
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