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
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Overzicht Vieringen rond Kerst
en Oud en Nieuw 2013-2014
Kerstavond dinsdag 24 december 2013
Boekel Petruskapel
15:00 Kerstviering voor Verzorgingshuis St.
Petrus
Boekel St. Agatha
18:00 Kerstviering met Kinderkoor
20:30 Kerstviering met koor Karakter
22:30 Kerstviering met Boekels Mannenkoor
Uden St. Petrus
16:30 Viering voor peuters en kleuters met
kinderkoor De Drieklank
18:00 Gezinsviering met kinderkoor De Drieklank
20:00 Kerstviering met Jongerenkoor Deux
Bornes
22:00 Kerstviering met Gospelkoor Adaja
Venhorst H. Jozef
19:00 Kerstviering
21:00 Kerstviering
Volkel St. Antonius Abt
19:30 Kerstviering met Parochieel Gemengd
Koor
Zeeland H. Jacobus de Meerdere
17:00 Gezinsviering met Zanggroep Decibel
21:30 Kerstviering met Harmonie Zeelandia
Eerste Kerstdag
woensdag 25 december 2013
Boekel St. Agatha
10:30 Kerstviering met Boekels Mannenkoor
12:00 Kindje wiegen
Odiliapeel H. Kruisvinding
11:30 Kerstviering met Parochieel Gemengd
Koor
Uden St. Petrus
09:00 Stille viering
10:30 Kerstviering met Gemengd Koor
St. Caecilia
14:30 Kindje wiegen

Venhorst H. Jozef
10:00 Kerstviering
Zeeland H. Jacobus de Meerdere
09:30 Kerstviering met Kerkkoor St. Caecilia
Tweede Kerstdag
donderdag 26 december 2013
Boekel St. Agatha
10:30 Kerstviering met Seniorenkoor
Uden St. Petrus
10:30 Kerstviering met Intervalkoor Pius X
Venhorst H. Jozef
10:00 Kerstviering
Zeeland H. Jacobus de Meerdere
09:30 Kerstviering met Kwartjesvolk
Oudjaar dinsdag 31 december 2013
Boekel St. Agatha
19:00 Oudejaarsviering
Uden St. Petrus
19:00 Oudejaarsviering
Venhorst H. Jozef
19:00 Oudejaarsviering
Zeeland H. Jacobus de Meerdere
18:30 Rozenkransgebed
19:00 Oudejaarsviering
Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 2014
Boekel St. Agatha
11:00 Nieuwjaarsmis
Uden St. Petrus
10:30 Nieuwjaarsmis
Zeeland H. Jacobus de Meerdere
09:30 Nieuwjaarsmis
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Zondag 22 december 18.30 uur
Kerstconcert in de Petruskerk Uden
Het wordt in Uden welhaast
een traditie dat de Petrusparochie het publiek aansluitend
aan de jaarlijkse koopzondag
voor de Kerstdagen een concert in Kerstsfeer aanbiedt. De
organisatie heeft dit jaar het
Mondriaan Klarinetensemble
Uden, het Sint Caeciliakoor uit
Volkel - Odiliapeel en het Udense Deux Bornes koor bereid gevonden het Kerstconcert verzorgen. Daarnaast is er deze
middag voor alle aanwezigen

ruimschoots de gelegenheid
om mee te zingen met de traditionele kerstliederen.
Traditiegetrouw zal het concert worden afgesloten met het
Ere zij God, dat ditmaal in een
speciaal voor het Mondriaan
Klarinetensemble geschreven
arrangement van Marcus de
Haard is gegoten. Kortom, een
uitstekende gelegenheid om in
de juiste kerstsfeer te komen.
Het concert begint om 18.30

uur en wordt geleid door de
musici Christa de Haan, Harrie Hermkens en Jacques Tichelaar. De toegang is gratis.
De organisatie hoopt deze traditie nog lang voort te zetten
zodat koren, orkesten en ensembles uit de regio in ruime
afwisseling kunnen concerteren. Geïnteresseerde koren en
muziekverenigingen kunnen
zich voor de komende jaren alvast aanmelden:
muziek@parochiesintpetrus.nl

Interview met Toon Hoevenaars uit Boekel
Bij een koude kerk blijven
de mensen weg….
Gastvrij wordt ik door Toon
ontvangen. Spontaan en bevlogen vertelt hij over zijn leven,
zijn werk en zijn geloof. Het
is hem niet aan te zien dat hij
nog maar net twee weken hersteld is van een zwarte hartoperatie.
Toon Hoevenaars is na de fusie
met de parochie van Uden
contactpersoon ‘Rondom de
Toren’ geworden. Volgens
Toon zijn de mensen in Boekel niet gelukkig met de fusie.
“Als je het mij vraagt dan had
ik gezegd: had er een paar
jaartjes langer over gedaan.”
Dat geldt, wat Toon Hoevenaars betreft, niet voor het fuseren van de besturen, want
al die kerkgebouwen in stand
houden en onderhouden wordt
steeds moeilijker. Wat het bijvoorbeeld kost om een grote
kerk behaaglijk warm te krijgen. “De kachel moet een uur
voordat de dienst begint, aangestoken worden, want de gelovigen moeten zich welkom
voelen en bij een koude kerk
blijven de mensen weg!”

Loopbaan
“Ik ben naar het seminarie gegaan als jongen van 13 met alleen lagere school. Ik heb daar
3½ jaar gezeten. Toen ging ik
naar Oosterhout en daar ben
ik bij de paters Capucinen geweest.
Daar heb ik het schildersvak
geleerd, want het gymnasium was toch te hoog gegrepen. Na een paar jaar dit vak
uitgeoefend te hebben kwam
ik al snel bij de gemeente terecht. En daar heb ik 41 jaar
bij gewerkt waarvan ik 35 jaar
bode ben geweest. Twee periodes heb ik in het kerkbestuur
gezeten, want ik heb wel altijd binding met het religieuze
leven gehad.”
Geloof
In het Catherina ziekenhuis
in Eindhoven lag bij hem op
de zaal een Marokkaanse moslim.
Ze praatten veel met elkaar
over hun gezin en over het
geloof en spraken af dat ze
samen eens naar de kapel en
naar de gebedsruimte voor
moslims in het ziekenhuis
zouden gaan. “Het viel me op

dat er in de kapel maar weinig mensen waren; veel minder dan in de gebedsruimte
van de Islamieten. Ik vond
het een teken aan de wand.
Op middelbare scholen wordt
verteld over de verschillende
geloven zoals de Islam. Maar
hebben wij als Katholieke
kerk niet iets laten liggen van
onze identiteit? Dragen wij
ons geloof nog wel uit?”
Toen de cardioloog een keer
aan zijn bed stond en hem zei
dat het wel heel heftig was
geweest zei Toon: “Dokter ik
mag God wel op mijn blote
knieën bedanken. Dat ik mag
beleven dat de zon ’s morgens
weer op komt en dan bid ik:
God wat heeft U het toch weer
mooi voor elkaar. En als ik iets
terug kan doen, dan doe ik dat
graag”.
“Eigenlijk zou iedereen eens
zo’n ‘tikje’ moeten krijgen, ja
dat mag ik natuurlijk niemand
toewensen, maar om te beseffen dat het leven niet zo ‘gewoon’ is en dat er méér is waar
je voor leeft….”
Marianne du Maine

KERSTBINGO Parochie Sint
Petrus 12 december 2013
Een gezellig avondje Bingo
spelen tijdens de donkere
dagen tussen Sinterklaas en
Kerst met mooie kerstprijzen
is mogelijk op donderdag 12
december. Kaarten zijn die
avond te koop voor € 5,- per
stuk, voor koffie en koek

wordt gezorgd. De gehele opbrengst van deze avond komt
ten goede aan de Lourdesbedevaart in 2014.
Iedereen is welkom in het Parochie Centrum, Kerkstraat
25 Uden, aanvang 20.00 tot
22.00 uur.

Vertel het aan de kinderen
Al in de allereerste Bijbelboeken lezen we hoe belangrijk
het is om ons geloof over te
dragen aan iedere nieuwe
generatie en daarmee te beginnen bij de kinderen. In
de St. Petrusparochie zijn de
belangrijkste krachten rond
de kindernevendiensten of
kinderwoorddiensten gebundeld in de St. Petruskerk
in Uden. Iedere zondag is
daar, naast een crèche voor
opvang van de allerkleinsten, ook een kinderwoorddienst tijdens de mis van
10.30. Na de verwelkoming
gaan de kinderen met enkele begeleidsters mee voor
een woorddienst op kindniveau. Hetzelfde Evangelie

staat centraal als in de mis
maar het wordt op een speelse manier benaderd. Na de
voorbeden komen de kinderen terug bij hun ouders om
in de kerk samen de Eucharistie te vieren. Zo kennen
zij ook een meer natuurlijke
voorbereiding op hun Eerste
Communie. Om te bezien of
er ook op zaterdag belangstelling is voor de kinderwoorddiensten is er bij wijze
van experiment een kinderwoorddienst op zaterdag 14
december en 18 januari (aanvang 18.30). Een ideale manier voor jonge gezinnen om
zelf de mis te kunnen bijwonen terwijl de kinderen zinvol bezig zijn.

Gebedsgroep Uden Zeeland
Hebt u altijd al de kracht van
gebed willen ontdekken?
Kom dan eens proeven bij de
gebedsgroep die wekelijks
bijeenkomt in het klooster
van de Zusters Birgittinessen

te Uden om te bidden. Wie
weet voelt u zich dan aangetrokken om tot de groep
toe te treden. Samenkomst
is elke maandag van 19.30
tot 21.15, in het klooster.

Twee robijnen jubilarissen
en een erelid in Boekel
Bij het Boekels Mannenkoor
werden op zondag 17 november tijdens de Hoogmis van
het Caeciliafeest, twee robijnen jubilarissen in het zonnetje gezet. Piet Brouwers
en Hendrik van Schijndel
zijn al veertig jaar lang zeer
trouwe koorleden. Piet Brouwers zingt bijna het hoogste lied bij de tweede tenoren, Hendrik van Schijndel
zingt steeds het laagste lied
bij de bassen. Of zoals een
van zijn eigen supporters
zegt: “Hendrik zingt niet,
Hendrik bulkt.” Tijdens zijn
zangcarrière is Piet ook jarenlang bij het secretariaat
in de weer geweest. Op zondag na de H. Mis was er voor
kerkgangers en familie de
gelegenheid beide jubilarissen te feliciteren onder het
genot van koffie in het parochiezaaltje.
Op zaterdag 23 november
waren alle koorleden van
het Boekelse parochiële
mannenkoor uitgenodigd

bij La Compagnie. Daar
werd het jaarlijkse Caeciliafeest gevierd voor alle leden
en hun partners. Ook op dit
feest werd op diverse manieren aandacht besteed aan
de twee jubilarissen. Tevens
werd op deze avond bekend
gemaakt, dat Walter Corssmit de titel ERELID heeft
gekregen. Door al zijn jaren
van inzet voor het zangkoor werd hem deze titel
gegund. Met zingen is Walter wegens allerlei omstandigheden moeten stoppen,
maar regelmatig is hij nog
van de partij, en onmisbaar,
als dirigent, met name bij
uitvaarten.
Het Boekels Mannenkoor
hoopt nog lange tijd te kunnen rekenen op de goede
stemmen van beide robijnen jubilarissen en op de
hulp en inzet van het nieuwe erelid.
Walter, Hendrik, Piet: Proficiat,
en ga zo door!

Afscheid dirigent Alois
Cremers in Zeeland
Na ruim negen jaar als dirigent actief te zijn geweest
bij het koor in Zeeland heeft
Alois Cremers op 24 november wegens het bereiken van
de pensioenleeftijd afscheid
genomen van de parochie en
het koor. Dat wil echter niet

zeggen dat het na 50 jaar actief te zijn geweest in de muziek nu welletjes is geweest.
Als hij in de buurt is en het
komt goed uit, dan zal hij
graag nog eens bij de H. Jacobus binnenwippen om zijn
geliefde orgel te bespelen.

Dankbetuiging
Mies en Betsie van der WijstRuys, pastoraal assistenten
van de parochie St.Petrus,
willen iedereen die heeft
meegewerkt om onze 40 jarige huwelijksdag op 13 oktober j.l. tot een onvergetelijke dag te maken van harte
danken! Met zo velen hebben
we de Eucharistie gevierd in
Zeeland, met daarna zoveel

fijne, warme aandacht, zoveel mooie en goede wensen
voor ons in allerlei opzicht,
zoveel felicitatiekaarten
zijn ons toegestuurd, hartverwarmend, het heeft ons
beiden geraakt en veel goed
gedaan.
Nogmaals VEEL DANK!

‘God werd mens, nu wij nog’
Deze pakkende spreuk heb
ik op sommige momenten
van de afgelopen 25 jaar pastoraat wel eens gebruikt. Hij
blijft enorm pakkend. In een
kwart eeuw lijkt er niet veel
veranderd te zijn aan monsterlijkheden die mensen
elkaar aandoen, ze lijken
eerder toegenomen dan afgenomen. Waarom dan maar
blijven volhouden die Blijde
Boodschap te verkondigen
dat God de mens en de wereld zózeer liefheeft, dat Hij
zelf mens is geworden in
Jezus Christus? Want wat
is er in de wereld daarmee
veranderd? Heeft die menswording van God wel iets
uitgehaald? De fatalist en
de pessimist zullen met cynisme ons met de neus op
de keiharde feiten drukken.
Zonder de ogen te sluiten
voor een gezonde dosis realisme, zal de gelovige ondanks alles zeggen: “Maar
er is hoop!” En hoop doet
leven, is het spreekwoord.
Het is inderdaad die godde-

lijke deugd van de hoop die
mensen steeds opnieuw doet
geloven in het goede dat God
in de mens heeft gelegd. Je
kunt blijven navelstaren
naar wat er allemaal fout
gaat, je kunt ook oog hebben voor wat er allemaal
goed gaat. Het is maar net
hoe je het bekijkt. Ik weet
één ding wel: als ik die goddelijke gave van de hoop niet
zou hebben gekregen, zou ik
een verbitterd mens zijn geworden. Daarom kan ik Hem
slechts op mijn blote knietjes danken dat Hij die deugd
van de hoop in ons mensen
heeft gelegd. Die kun je zelf
de nek omdraaien, heel gemakkelijk. Je kunt die ook
alle ruimte geven en er een
opgewekt, positief mens van
worden, zoals die door God
bedoeld is. Hij is ons daarin
zelf voorgegaan. Hij werd
mens. Nu wij nog. Ik wens u
dat van harte toe met Kerstmis.
Pastoor Theo van Osch.

Vanavond 11 december in PC:
Lezing theoloog Frank Bosman
Heilige hete hangijzers: de
Rooms-katholieke kerk staat
bij veel mensen te boek als een
organisatie met bekrompen
ideeën over morele kwesties
als abortus, euthanasie, voorbehoedsmiddelen, echtscheiding, homoseksualiteit, enzovoort. Vele critici waarschuwen
dat de R.K.-kerk snel bakzeil
moet halen, anders verliest
ze voorgoed de aansluiting bij
de moderniteit. Aan de andere
kant: de restrictieve houding
van de catholica komt voort
uit zorg voor de menselijke
waardigheid en de heiligheid
van het leven. Op deze speciale avond stipt de bekende

cultuurtheoloog Frank G. Bosman deze hete hangijzers aan
en bespreekt ze kritisch. Wat
valt er te leren van de moraal
van de kerk? En welke kritiek
valt er op te geven?
Frank Bosman is bekend als auteur van het boek: “God houdt
wel van een geintje”, en werd
in 2011 tijdens de eerste Nacht
van de Theologie verkozen tot
de beste theoloog van dat jaar;
dat staat garant voor een boeiende avond op woensdag 11
december, aanvang 20:00. De
toegang is gratis. Aanmelden
bij het Parochiecentrum is gewenst, maar niet verplicht.

Levensmiddelenpakket van
Stichting Caritas St. Petrus
Stichting Caritas St. Petrus
verspreidt in de komende
weken onder 85 gezinnen,
die door omstandigheden
gebruik moeten maken van
het kledinguitgiftepunt, een
waardebon. Deze waardebon
kan men op zaterdag 21 december omwisselen voor
een mooi pakket levensmiddelen om de dure decembermaand toch wat feestelijker te maken. Dit pakket
wordt aangeboden door de

Stichting Caritas, in samenwerking met de Plus Supermarkt in Uden. Tevens krijgt
de stichting van Basisschool
De Palster ‘gevulde’ schoendozen aangeboden die gemaakt en versierd zijn door
de leerlingen. De schoenendozen worden geschonken
aan de kinderen van deze
gezinnen, waarvoor onze
hartelijke dank! Een heel
mooi gebaar: kinderen leren
delen!

Kerstbijeenkomst mensen
met een beperking
Op 16 december is in Uden
de laatste keer dit jaar de
driemaandelijkse bijeenkomst voor mensen met
een beperking. Vanwege de
naderende Kerstdagen natuurlijk met een feestelijk
randje: welkom vanaf 13.30

in de Petruskerk om samen
met de pastoor wat te bidden
en een kaarsje op te steken.
Daarna is er tot ca. 15.30 koffie of thee met wat lekkers in
het Parochiecentrum aan de
overkant.

Kerstviering voor
zieken en ouderen
In aanvulling op de maandelijkse eucharistieviering voor
zieken en ouderen, elke eerste dinsdag van de maand om
09.30, is er in deze decembermaand ook een Kerstviering
speciaal voor deze groep.

Deze zal plaatsvinden op 17
december, aanvang 09.30, in
de dagkapel van de Petruskerk in Uden. Na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum.

Kerstconcert Boekel
Evenals in Uden zal ook in de
kerk in Boekel een Kerstconcert plaatsvinden. De muziek
zal hier worden verzorgd
door de Muziekvrienden, het
orkest uit Huize Padua, het
koor Krek Zoals ‘t Guh eveneens uit Huize Padua en het

koor Imemato uit Boekel.
Het concert vindt plaats op
21 december in de St. Agathakerk, aanvang 19.30. De
toegang is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage voor het
Orgelfonds is natuurlijk van
harte welkom.
09-12-2013 12:36:30

