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

Veertig dagen de tijd

Die moeilijke Bijbel Vijf kinderen gedoopt

Deze week is met de viering van Aswoensdag de Veertigdagentijd, de Vastentijd, weer begonnen. Dit jaar
wel erg kort na Kerstmis, maar in het jaar 325 werd op
het Concilie van Nicea nu eeenmaal bepaald dat Pasen
altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan van
de lente moest vallen. Tel daar dit jaar 40 dagen voor
en de Veertigdagentijd begint op 13 februari.

In het kader van de maandelijkse inloopcatechese van
onze parochie werd door Mgr. Mutsaerts onlangs een
lezing gehouden in het parochiecentrum. Voor het gros
van de bezoekers in de goed gevulde zaal was het ook
een eerste kennismaking met de Bossche hulpbisschop
die velen alleen maar kenden uit de vele publiciteit over
hem in de media.

Vroeger is de nadruk bij deze
voorbereidingstijd op het belangrijkste feest van de Christenheid zozeer op de versobering, op het vasten komen
te liggen dat de tijd er zelfs
naar genoemd werd: de vasten. Tegenwoordig besteden
we liever aandacht aan de
voorbereiding in de breedte
en dat betekent dat we meerdere vormen van inkeer be-

trachten zoals minder eten,
afzien van genotmiddelen,
een periode minder TV kijken, minder gamen en al die
andere gewoonten die ons
leven in zekere zin bepalen.
Het afzien van die dingen is
niet een doel op zich, maar
een middel om meer innerlijke ruimte te creëren voor
de belangrijkste dingen van
het leven: de liefde tot God

Even minderen voor een ander ...

Vastenactie

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met deze solidariteitsmaaltijd
wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen willen we samen zijn, samen
met iemand die uw steun nodig heeft.
eten, samen bezinnen en ons
verbonden weten met onze
noodlijdende medemens in
Honduras.
U bent van harte welkom
op 7 maart in het Parochiecentrum , Kerkstraat 25 in
Uden.
De zaal is open vanaf 17.45
uur, kosten € 10,-- p. p.
Aanvang 18.00 uur , afsluiting 20.00 uur; er zijn 70
plaatsen beschikbaar.
Aanmelden, tot 1 maart bij
Petra Verkuylen, 0413 269944
of bij voorkeur per email via
petra@verkuylen.net
Dit jaar is gekozen voor een De zusters Scalabrinianas vanproject in Honduras. Honderd- gen deze migranten en hun ge- Collecte
duizenden mensen ontvluch- zinnen liefdevol op, allereerst Ook zullen in onze parochie,
ten jaarlijks de schrijnende om ze weer mens te laten voe- in de verschillende kernen,
armoede, het geweld en de len en hun waardigheid terug de collectes voor onze vastenuitzichtloosheid in Honduras te vinden, en ze te helpen een actie worden gehouden met
en willen een betere toekomst beter bestaan in hun eigen in veel gevallen het bekende
opbouwen in de Verenigde land op te bouwen.
vastenzakje. Mocht u geen
Staten. Hun American Dream
zakje ontvangen of indien
blijkt in de meeste gevallen Vastenmaaltijd
het niet persoonlijk wordt
echter een grote nachtmerrie De MOV – Sint Petrus or- opgehaald, verzoeken wij u
te worden. De reis is levensge- ganiseert dit jaar naast de vriendelijk, uw gift te depovaarlijk: een kwart van de mi- collecte in de kerken, ook neren in de bussen, opgesteld
granten raakt gewond, invalide een vastenmaaltijd . De op- in de kerken tijdens de vasof overleeft de tocht niet .De brengst van deze maaltijd tentijd. Natuurlijk is uw gift
meeste komen ontgoocheld, komt ten goede aan het pro- ook te doneren op Giro 5850
beschadigd en beroofd terug. ject van de vastenactie. Met t.n.v. Vastenactie 2013.

Toon Hoevenaars, vliegende kiep in
en rond de St. Agathakerk in Boekel

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
2667924.indd 1

en liefde tot de naaste. Die
vinden hun vorm in meer
gebed, meer stilte, meer
aandacht voor de naaste
en hulp aan de armen. Met
name tijdens het Paastriduüm (Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen) zal
er in onze parochie intens
worden gevierd en op Stille
Zaterdag zullen er enkele inleidingen worden verzorgd
in het Parochiecentrum.
Tenslotte loopt de fase van
voorbereiding, die eigenlijk
ons hele leven omvat, uit op
het hoogtepunt dat we met
Pasen mogen vieren: de Verrijzenis, onze hoop op eeuwig leven bij Hem.

Als ze me bellen ben ik er
Hij is al 55 jaar actief als
vrijwilliger in de parochie
en springt nog steeds bij als
er ergens gaten in de kerkelijke dienstverlening in Boekel dreigen te vallen. Of er
nu een koster, acoliet, lector, collectant of chauffeur
nodig is, Toon Hoevenaars
staat paraat. Als hij niet
thuis is, is hij wel ergens in
of rondom de kerk te vinden. Toon: “Als contactpersoon van de kerktoren St.
Agatha luister ik naar wat
de mensen zeggen en de
mensen komen bij mij om
dingen te vragen. Ik weet
natuurlijk ook niet op elke
vraag het antwoord, maar ik
probeer er wel zo snel mogelijk achter te komen.
Toon was al vroeg in zijn
leven bij de parochie betrokken. “Ik zet me al 55 jaar
in voor de kerk en heb me

daar ook altijd erg betrokken bij gevoeld. Ik houd van
een praktische aanpak. Dat
geldt niet alleen bij de kerk,
dat was ook zo bij mijn werk
als gemeentebode bij de gemeente Boekel. Hoevenaars
is een rasoptimist en laat
zich niet uit het veld slaan
door de kritiek op de kerk
van de laatste jaren. “Natuurlijk keur ik de schandalen af, maar bij elke grote
organisatie zit er wel kaf
tussen het koren. Dat moet
je erkennen en benoemen,
maar daar moet je je niet
op blindstaren. De mensen
vergeten wel eens dat vertegenwoordigers van de kerk
(religieuzen) ervoor gezorgd
hebben, dat wij in deze streken een beetje fatsoenlijk
konden leven. Zij hebben
scholen opgericht, ziekenhuizen en bejaardenhuizen
gesticht, de zorg voor gehandicapten op poten gezet en

noem maar op”.
Aan het assisteren bij eucharistievieringen beleeft
Toon het meeste plezier als
kerkvrijwilliger. “Dat vind
ik nog altijd het mooiste
werk, Kerstmis en Pasen.
Die prachtige symboliek.
Dat moeten we een beetje koesteren, want anders
wordt het op den duur alleen maar een mis waarbij
je na een dik kwartier weer
buiten staat”. Toon ziet in
het nieuwe parochieverband diverse positieve punten. “We hoeven niet meer
te zoeken naar een priester op een bepaald tijdstip,
want die is er gewoon. De
gebouwen worden beter onderhouden. Ik heb de laatste
jaren meer werklui rondom
en in de kerk en kapel gezien dan vroeger in 30 of 40
jaar. Het is allemaal beter
geregeld.
Het kerkbezoek in Boekel
daalt. “Gemiddeld komen er
’s zaterdags nog 75 en zondags nog 125 mensen naar
de kerk. Daar staat tegenover
dat bij sommige vieringen de
kerk en de kapel letterlijk te
klein zijn om iedereen een
zitplaats te kunnen bieden.
Het ligt natuurlijk ook aan
de misintenties. Gelukkig
hebben we nog steeds een
geweldig mannenkoor. Dat
maakt de eucharistieviering
plechtiger en dat kan alleen
maar meer binding geven”.
Als Toon Hoevenaars naar de

Hij hield een verrijkend betoog, niet zozeer over het
Tweede Vaticaans Concilie II
zoals het was aangekondigd,
maar sprak vooral over de
kern van het Christelijk geloof.
Twee zaken zijn mij daaruit bijgebleven. De bisschop
sprak over het barmhartigheid als een typisch christelijke waarde. Niet dat er geen
barmhartige Joden, Moslims of
Hindoes zouden kunnen zijn,
maar barmhartigheid als een
specifieke opdracht vanuit de
religie zelf wordt nergens zó
benadrukt als in het christendom. Daarmee zij gezegd dat
de inhoud van religies zeker
niet dezelfde is zoals men in
negatieve zin wel placht te
zeggen: met andere woorden niet een pot nat. Vervolgens gaf de bisschop nog een
mooi nadenkertje mee. De Bijbel wordt door veel mensen
een moeilijk boek genoemd,
zo moeilijk dat het voor sommigen maar de reden is om
het naast zich neer te leggen.
En inderdaad, er staan, met
name in het Oude Testament,
hele hoofdstukken in waar
voor een leek geen touw aan
vast te knopen is. “Maar”, zo

zei de bisschop, “ik heb niet
zoveel moeite met alles wat
ik niet snap in de Bijbel. Veel
meer moeite heb ik met alles
wat ik wèl snap, zoals de oproep om eerlijk te delen, elkaar te vergeven, iemand je
andere wang toe te keren.
Dáár heb ik het pas echt moeilijk mee”.
En zo is het ook met ons geloof, zei iemand uit de zaal.
“Als je er iets mee wilt moet
je er ook een beetje moeite
voor doen”.
En omdat er in dat opzicht
nog wel wat te winnen is, zijn
er de maandelijkse inloopcatechese en bijbelavonden.

Op zaterdag 26 januari vond in de Udense Petruskerk
wel een heel bijzondere plechtigheid plaats. Tijdens de
mis van 18.30 werden maar liefst vijf kinderen gedoopt.
Hier volgt het verhaal namens en door twee daarvan.
Op 26 januari werd in de voorbereidingsmis op onze Communie mijn jongste broertje
Cas gedoopt. Cas was met
zijn vier maanden de jongste van de vijf kinderen die
gedoopt werden. Het was
een hele mooie dienst, Kapelaan Hagenbeek heeft ons als
communicanten op een hele
mooie manier betrokken bij
het doopsel.
Tijdens de voorbereiding hadden we twee liedjes geleerd
die we daar met z`n allen
mochten zingen: “Geef mij je
hand” en “De Parel”. Het was
heel speciaal dat de communicanten gezongen hebben voor
alle kindjes die gedoopt werden. Ook hadden we allemaal
een eigen kaars gemaakt voor
die avond. Dat was toch wel
het mooiste, dat alle communicanten met hun branden-

de kaarsen in het middenpad
stonden en dat wij er allemaal met onze gezinnen en
peetouders, terwijl het koor
Ave Maria zong, doorheen
mochten lopen om bij Maria
een kaars te laten branden.
Dat was echt heel erg mooi.
Als laatste kregen alle dopelingen bloemen en een mooi
gebedenboek met alle namen
van de communicanten er in
geschreven. Wij vonden het
heel fijn dat de communicanten en de werkgroep er zoveel
werk van hebben gemaakt,
waardoor het voor ons een
hele bijzondere avond is geworden.
Dat wij de doop van onze
Cas op deze speciale manier mochten vieren zullen wij niet snel vergeten!
Groetjes van Giel Kerkhof
en familie.

diaken Pieter Raaijmakers

Benefietconcert

Zondag 17 maart vindt er in onze Sint Petruskerk in
Uden een concert plaats waarvan de opbrengst ten
goede zal komen aan de nieuwe geluidsinstallatie voor
de koren. Er zijn een zestal microfoons boven het koor,
drie solomicrofoons en een nieuwe mengtafel aangeschaft. Nu kunnen alle stemmen en instrumenten optimaal versterkt worden, geen eenvoudige opgave met
de matige akoestiek in onze kerk. Omdat de koren de
parochie tegemoet willen komen in de kosten van deze
apparatuur wordt dit benefietconcert georganiseerd.
Kinderkoor de Drieklank,
Gospelkoor Adaja en het
Jongerenkoor Deux Bornes
zullen deze middag opluisteren. Daarnaast zullen ook
bekende mensen uit de parochie, zoals pastoor van Osch
en Sien Hommeles voor u optreden. De presentatie van
deze middag is in handen
van Mario Raadwijk (ex-zanger Re-play). Ook zal hij zelf
nog enkele nummers ten gehore brengen. Dit mag u dus
niet missen!
De eucharistieviering van
10:30 uur wordt opgeluisterd
door The Fruits, een katho-

lieke band die een tour gaat
doen door heel Nederland.
Zij waren graag bereid de aftrap daarvoor te laten plaatsvinden in Uden. Aansluitend
aan de viering zullen zij nog
een kort optreden verzorgen.
Na de mis kunt u terecht in
het parochiecentrum, waar
een aantal kraampjes zullen
staan waar u iets kunt eten
of drinken. Om 12:30 uur begint het concert dat zal duren
tot circa 16:30 uur. Noteer
17 maart alvast in uw agenda, wij verwelkomen u heel
graag in de Sint Petruskerk !
Tim

Parochie te volgen 17 februari:
Tieneravond in Het Honk
op Facebook
Wie wel eens de website van
de parochie heeft bezocht,
en wie doet dat niet, kan
het haast niet zijn ontgaan:
rechts onderaan ziet u het
icoontje van Facebook. Dat
betekent dat onze parochie
een eigen Facebook pagina
heeft: u vindt daar alle laatste
nieuwtjes. En, u mag deze pagina best leuk vinden: Like!

De volgende tieneravond
vindt plaats op zondagavond 17 februari. Iedereen vanaf ongeveer 12 tot
16 jaar is van harte welkom.
De avond begint om 19.00
uur op de bovenverdieping
van het parochiecentrum in
Uden.
Meer info via
www.samenhethonk.nl

missie van de Boekelse kerk
gevraagd wordt hoeft hij niet
lang na te denken. “We zouden niets liever doen dan het
weer laten bloeien, maar dat
zal stapje voor stapje moeten gebeuren. Mijn advies?
Betrek er zoveel mogelijk de
koren bij en schrijf ze vooral niet af. Ook de contacten
vanuit de parochie met de
scholen zijn van groot belang om de jeugd meer bij
de kerk te kunnen betrekken. Elke positieve bijdrage
is welkom. We moeten als

kerk binding blijven zoeken
met mensen en oog blijven
houden voor de maatschappij om ons heen. We zijn
één grote parochie. Wat we
goed kunnen, moeten we
goed blijven doen. De vrijwilligers die het kerkwerk
met hart en ziel hebben gedaan, zowel bij ons als in de
voormalige andere parochies
van ons nieuw parochieverband Sint Petrus erbij blijven
betrekken. Alleen met dat
kopje koffie na de mis red
je het niet”.

Ik ben Kiki van Kapel, 10 jaar en op zaterdag 26 januari ben ik gedoopt. Dat wilde ik erg graag omdat ik ook mijn communie wil doen.
Ik vond de doopviering bijzonder, omdat ik veel zelf mocht doen.
Eerst heb ik geantwoord op de vragen van Kapelaan Hagenbeek waarom ik gedoopt wil worden. De kapelaan, mijn ouders en peetouders
maakten een kruisteken op mijn voorhoofd. Later in de viering ben ik
gedoopt door het Heilig water over mijn hoofd te krijgen en kreeg ik
zalf (die erg lekker ruikt) op mijn hoofd. Ik kreeg het doopkleed aan dat
ik aanhield tot het einde van de viering. Samen met mijn peetouders
heb ik mijn doopkaars aangestoken. Na de voorbede, die ik heb gelezen samen met Teun en Giel, mocht ik de misdienaars helpen met de
offerande. Alle communicanten waren ook aanwezig en hebben samen
het lied “Geef mij je hand” en later ook “Een parel in Gods hand” gezongen. Toen ik samen met de Kapelaan, ouders en peetouders (ook
van de 4 andere kinderen die gedoopt zijn) naar Maria liep om daar
de doopkaars neer te zetten stonden alle communicanten met een
brandende kaars in het middenpad. Dat was erg mooi. Op het eind
kreeg ik van de communicanten ook nog het boek Mijn eerste gebeden.
Samen met mijn oma’s, opa, ooms, tantes en vrienden die naar de kerk
waren gekomen hebben we thuis nog een taartje gegeten. Ik heb een
erg leuke avond gehad en ik ben blij dat ik gedoopt ben.

Stichting Caritas
Stichting Caritas Sint Petrus
Uden heeft op vrijdag 11 januari de 186ste vrachtauto met
23.000 kilo aan goederen geladen. Met de ingezamelde kleding zijn ook de levensmiddelen meegestuurd en het
speelgoed dat heel veel kinderen gebracht hebben tijdens
onze kerstactie bij ons 20-jarig
bestaan. Van alle aangeleverde
spullen is 100% terecht gekomen op de plaatsen waar ze het
hard nodig hebben. Heel veel
dank hiervoor aan alle Udenaren die deze actie ondersteund
hebben.

greb de spullen heeft verdeeld
onder de armen. Fijn dat we dit
nog steeds kunnen doen in deze
tijd, want wat is er nu mooier
dan te kunnen helpen op plaatsen waar het hard nodig is…
De grijze containers van Caritas St Petrus Uden staan opgesteld nabij kerken en moskeeën in Uden. Ons inzamelpunt
bij de voormalige Pius X kerk
is van maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur open.
Wij zorgen ervoor dat uw kleding een tweede leven krijgt,
in Uden of Zagreb. Bij voorbaat:
Dank u wel!

Op 15 januari kwam de lading
aan in Zagreb waar Caritas Za-

Kijk ook eens op:
www.caritasuden.nl

Pastorie Boekel verhuurd
Met ingang van 1 februari
is de pastorie in Boekel verhuurd aan de firma Champi-

berg uit Boekel. De parochiezaal blijft echter ten dienste
van de parochie.
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