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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‘Hete hangijzers’
Afgelopen jaar vond een
reeks lezingen plaats in
het kader van het Jaar van
het Geloof ter gelegenheid
van de vijftigste verjaardag van het begin van het
Tweede Vaticaans Concilie.
De belangstelling wisselde
per spreker en per onderwerp. Voor iemand als Antoine Bodar bijvoorbeeld
was het parochiecentrum
te klein en moesten we uitwijken naar de kerk.
Onder het motto ‘Hete hangijzers’ vindt ook komend
seizoen een reeks conferenties plaats in het parochiecentrum aan de Kerkstraat
in Uden. Voor deze verdiepingsbijeenkomsten worden
ook dit jaar wederom meer of
minder bekende gasten uitge-

nodigd, die een gevoelig onderwerp ter sprake brengen.
Hoe denkt de kerk nu werkelijk over zelfdoding, euthanasie en abortus? Hoe gaan we
daar in de kerk mee om, in
trouw aan de openbaring van
ons geloof en met respect en
zorg voor de concrete mens?
Ook komen onderwerpen ter
sprake als huwelijk en seksualiteit, celibaat, ongehuwd
samenwonen, hertrouwde
gescheidenen, homoseksualiteit, de vrouw in het ambt,
genetisch en prenataal onderzoek, reageerbuisbevruchting, bewust ongehuwd moederschap, drugsverslaving,
armoede enzovoort. Bij de
conferenties is steeds uitwisseling van gedachten en stellen van vragen mogelijk. De
bijeenkomsten vinden plaats

op de eerste woensdag van
de maand en beginnen om
20.00 uur; alleen in januari
(nieuwjaarsdag) en maart (aswoensdag) worden de lezingen verplaatst naar de tweede woensdag (8 januari en 12
maart). De toegang is gratis
en aanmelding is welkom,
maar niet verplicht. Noteer
de data alvast in uw agenda.
Naar het zich op dit moment
laat aanzien, zal onze pastoor
Theo van Osch de aftrap doen
op 4 september met het onderwerp “Hertrouwde gescheidenen”. Dit was het onderwerp van zijn eindscriptie
op de priesteropleiding bij
de huidige hulpbisschop van
Haarlem, Mgr.dr.J.W.M. Hendriks, die toentertijd zijn docent kerkelijk recht was.

Info- en inschrijfavond
Eerste Heilige Communieseizoen 2013-2014
UDEN
De communiewerkgroep is
weer begonnen met de voorbereidingen van de eerste
Heilige Communie voor uw
zoon of dochter. Wij nodigen u van harte uit op maandag 7 oktober voor de info/
inschrijfavond .
Deze avond zal er op 2 tijdstippen de informatie worden gegeven met aansluitend
de mogelijkheid tot inschrijving.
De tijden zijn van 19.30 uur
tot 20.15 uur en van 20.30
uur tot 21.15 uur.
Deze avonden vinden plaats
in het parochie centrum
schuin tegenover de Petruskerk.
Tijdens deze avond willen
wij u uitleg geven over het
project ‘Gods Grootste Geschenk’ waar de communiewerkgroep mee werkt.
Het programma van deze
avond:
• Welkom door de communiewerkgroep

• Presentatie van het project
‘Gods Grootste Geschenk’
• Uitleg over de communiebijeenkomsten
• Gelegenheid voor  het stellen van vragen
• inschrijving

Mocht u op de aangegeven
tijd niet kunnen, dan bent u
uiteraard van harte welkom
op de andere tijd.
Let op: Deelnemen kan alleen na inschrijving op een
van deze avonden !

De totale kosten voor het
communieproject bedragen
€ 25; tegelijk met de inschrijving te voldoen (graag gepast
meenemen).

Data kinderbijeenkomsten;
15 november; 29 november;
13 december; 17 januari, 7
februari; 21 februari; 14
maart; 28 maart, 11 april,
4 juli
Wij vragen u om alvast te
kijken op welke dag/dagen u
zou kunnen helpen. De bijeenkomsten zullen zijn op de
vrijdagmiddag tussen 15.30
en 17.00 uur . We gaan ervan
uit dat iedere ouder minimaal
een keer kan komen helpen
tijdens een bijeenkomst.

In verband met de beperkte ruimte die we tot onze
beschikking hebben, zouden we het op prijs stellen
wanneer alle ouders van de
Springplank,de Vlonder,de
Bitswijk,de Jan Bluyssen, de
Brinck, de St Jozef en de Palster om 19.30 uur komen.
De ouders van ’t Mulderke,
de Cirkel, de Wijde Wereld,
de Paulus, de Marimba, de
Meent, de Camelot, de Zevenster, de Leeuwerik en
de Tandem heten wij graag
van harte welkom om 20.30
uur

Tot ziens op de info-avond,
De communiewerkgroep.
(Tel: 0413-253541; na 20:30
uur)

Odiliapeel, Volkel en Zeeland
Informatie avonden Eerste Heilige Communie 2014
De informatie avonden over
de Eerste Heilige Communie van 2014 zullen in onderstaande drie kernen van
onze parochie al spoedig na
het beëindigen van de zomervakantie plaatsvinden:
• Odiliapeel op maandag 19
augustus om 20.00 u. in
het parochiezaaltje (ingang
kerkhof)
• Volkel op woensdag 21 augustus om 20.00 u. in basisschool ‘De Vlieger’

• Zeeland op maandag 26 augustus om 20.00 u. boven in
het parochiecentrum van
de pastorie (ingang linker
deur)

er uiteraard voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Als vooraf contact leggen
wenselijk is kan een berichtje
gestuurd worden naar:

Geïnteresseerde ouders/opvoeders uit deze parochiekernen zijn van harte welkom
om zich op de hoogte te laten
stellen van de voorbereiding
naar het sacrament van de eucharistie toe. Na afloop kan
er een aanmeldingsformulier
worden meegenomen. Ook zal

b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl
Bellen kan natuurlijk ook
naar: 06-21204630.
Voel u welkom, er zal voldoende tijd zijn om tot
een goed besluit te kunnen
komen.

Bisschop Mgr. A. Hurkmans
komt naar Boekel
De viering van 700 jaar
Boekel vormt de aanleiding voor een heel jaar
feest. De inhoud van dit
feest wordt door muzikale,
sportieve en culturele activiteiten vorm gegeven.
Boecult XL is daarom dit jaar
een feest van tien dagen cultuur. Op vrijdagavond 23 augustus wordt het startsein gegeven met de ‘Avond van de
Poëzie’. Zondag vindt de tiende editie van BoeCult plaats,
het muziek- en kunstfestival
met straattheateracts. Verder
wordt voor alle bewoners van
Boekel deze week verder in-

gevuld met allerlei activiteiten en thema’s, met als sluitstuk op zondag 1 september
Boergondisch Boekel.
In het kader van dit 700 jarig
bestaan van Boekel is Mgr.
A.Hurkmans, bisschop van
’s-Hertogenbosch, bereid gevonden om voor te gaan in de
eucharistieviering op zondag
25 augustus om 10.30 uur op
het Sint Agathaplein. Tevens
zijn voor deze bijzondere viering uitgenodigd de zeereerwaarde heren oud-pastoors
van Boekel: Ton Verschure,
Godfried Looyaard en René
Aarden.
Zoals BoeCult zijn tiende edi-

tie viert, zo is deze tiende eucharistieviering ter gelegenheid van Boecult evenzeer
uitgegroeid tot een traditie.
De eucharistieviering zal,
door medewerking van het
gilde Sint Agatha uit Boekel,
een extra feestelijk tintje krijgen. De muzikale verzorging
ligt in handen van het Groot
Boekels Koor o.l.v. mw. Ida
van Duijnhoven.
Iedereen, jong en oud, wordt
voor deze viering van harte
uitgenodigd. In het bijzonder
natuurlijk alle Boekelaren,
maar ook belangstellenden
uit de gehele parochie Sint
Petrus en daarbuiten.

Terugblik Wereldjongerendagen 2013
Op 13 juli stapten we het
vliegtuig in op weg naar een
land hier ver vandaan, namelijk Brazilië. Na 12 uur gevlogen te hebben kwamen we
aan op het vliegveld van Sao
Paolo waar we als helden onthaald werden door een groepje Braziliaanse jongeren. Dat
was al een ervaring op zich,
maar na acht uur verder reizen stonden er 100 jongeren
uit Campo Belo voor onze
slaapplaats te zingen, te dansen, te springen en te klappen om ons te verwelkomen.
Dat was ronduit bizar, vooral omdat het midden in de
nacht was.
Overal waar we kwamen werden we onthaald als helden,
en het ene onthaal was nog
grootster en nog feestelijker
dan het andere. Iedere dag
bezochten we een project,
zoals een ouderen verzorgingshuis, een verslavingskliniek, de pastorale wijkzorg,
het graf van Pater Eustachius, een koffiebonenplantage en een jeugdgevangenis.
Stuk voor stuk bijzondere
projecten waar de mensen
zich enorm gesterkt voelden
door ons bezoek. Eigenlijk
niet te bevatten dat alleen al
ons bezoek die mensen zoveel kracht geeft om bijvoorbeeld verder af te kicken van

drugs, of de ouderen in het
verzorgingshuis een dag te
laten genieten.
De eerste week in Campo
Belo, waar we ons voorprogramma volgden, was fantastisch. We werden in de watten gelegd, en alles was tot
in de puntjes geregeld door
de Kruisheren die werkelijk
alles voor ons over hadden.
Pater Theo Verbruggen kwam
de ‘Ujenaren’ nog een dagje
opzoeken, dat was echt geweldig! We hebben in het
Ujes gekletst, gezongen en
gelachen. Fantastisch! Onze
ontvangsten waren soms zo
hartelijk en gastvrij dat het
bijna niet te bevatten was.
Klappende, dansende, zwaaiende en soms zelfs huilende
mensen...
Op vrijdag in de eerste week
gingen we naar Perdoes waar
we zelfs werden opgewacht
door militaire politie die ons
zou escorteren naar de plaats
van bestemming omdat het
enorm druk zou worden. Niet
voor te stellen toch? En overal waar we kwamen moesten
we met iedereen op de foto
of moesten we handtekeningen uitdelen. Supersterren,
dat waren we. Soms hadden
we een kwartier nodig om 50
meter verderop te komen..

Houd u aan de sabbat,
die zou heilig moeten zijn
Toen ik jaren geleden eens
weigerde om met onze Big
Band de, toen nog nieuwe,
koopzondag mee op te leuken, wist ik natuurlijk wel
dat het een kwestie van tijd
zou zijn vooraleer het fenomeen algemeen aanvaard
zou worden. Inmiddels is
het dus inderdaad zover dat
de regering het winkelsluitingsbeleid overlaat aan iedere gemeente apart, wat in
de praktijk wel zal gaan betekenen dat winkels steeds
meer zondagen open zullen
gaan. Want welk gemeentebestuur wil verantwoordelijk
zijn voor een verzwakte concurrentiepositie van de eigen
winkels ten opzichte van die
in een buurgemeente? Zo
buigen we weer een beetje
dieper voor de hedendaagse
afgod die geld heet.
Zo’n twee tot drieduizend jaar
lang heeft de mens geleefd in
het bewustzijn dat het goed is
om één dag in de week apart
te houden. Dat is niet alleen
een religieus ingegeven besef,
het gaat daarbij ook gewoon
om een sociale kwestie. Alle

dagen kun je werken, maar
één dag in de week zou je
rust moeten houden, of in
elk geval niet werken. En het
mooie van de zondag was
dan ook dat we leefden met
de stilzwijgende afspraak dat
we allemaal tegelijk vrij hadden op die dag. Natuurlijk, de
zondag is nog niet helemaal
afgeschaft, maar de volgende
stap is wel gezet. Straks zijn
alle dagen hetzelfde!
‘Wat zeur je toch over die
winkels, ga dan gewoon niet,
maar laat iedereen op zondag
z’n gang gaan’, zal menigeen
zeggen. En dat is ook zo natuurlijk. Maar mij zullen ze
er niet zien en ik hoop dat
velen met mij de zondag als
koopdag zullen mijden. Maar
toch, het gaat niet alleen over
de koopzondag, het gaat over
de zondag in het algemeen.
In de oudheid werd overtreding van het gebod op de
zondagsrust zwaar bestraft,
en dat geeft wel aan hoe belangrijk de kwestie toen was.
En nog steeds is.

De dagen in Rio de Janeiro
waren ook fantastisch. Samen
met 3,5 miljoen andere jongeren het geloof beleven is
zoiets bijzonders. Dat gevoel
is niet in woorden uit te drukken. Het weer en de sanitaire
voorzieningen op onze slaapplaats in Rio waren niet optimaal, maar dat mocht de pret
niet drukken. Op de belangrijkste momenten scheen de
zon en was het heerlijk weer.
Een van de hoogtepunten was
het bezoek aan het Christusbeeld op de Corcovadaberg.
Wat een immens groot beeld,
en wat is het bijzonder om
daar te staan. Ook hebben
we de Paus op 3 meter afstand gezien, toen hij langs

kwamen rijden in zijn Pausmobiel voor aanvang van de
avondwake. En de pelgrimage
door Rio zelfs was ook fantastisch. Een wandeling van 15
km langs alle hoogtepunten
van de stad: prachtig!

En er is nog zoveel meer te
vertellen, maar dat is teveel
om hier in de krant te zetten.
Ik heb een blog bijgehouden
voor Katholiek Nieuwsblad,
dus u kunt alles nog uitgebreid nalezen op de website
www.katholieknieuwsblad.
nl. Het was een fantastische
ervaring die wij nooit meer
zullen vergeten!
Tim Tichelaar

OPENLUCHTMIS
Bij het Maria kapelletje naast de militaire begraafplaats aan het
Piusplein te Uden
Donderdag 15 augustus
Aanvang 19.00 uur

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Celebrant: Pastoor – deken Theo van Osch
Muzikale begeleiding door het Intervalkoor Pius X
Na afloop van de viering komen we als een grote familie samen bij de
koffie onder de vrolijke muzikale klanken van accordeonist Niels Swinkels

Iedereen is van harte welkom
(bij slecht weer zal de viering in de Sint Petruskerk plaatsvinden)

Diaken Pieter Raaijmakers

Zondag 8 september

Bedevaart naar O.L.V. van Handel
Op zondag 8 september, het
feest van Maria Geboorte,
zal op initiatief van de Sint
Petrus parochie weer de traditionele bedevaart naar
Onze Lieve Vrouw van Handel plaatsvinden. De traditie van deze pelgrimage naar
O.L. Vrouw van Handel, die

al vanaf 1917 plaatsvindt, is
ontstaan als een pelgrimage
vanuit de voormalige parochie Sint Agatha uit Boekel,
maar is nu bedoeld voor de
gehele Sint Petrusparochie.
De Gilden Sint Barbara en
Sint Lucia uit Uden, Sint Jacobus uit Zeeland en Sint Agatha uit Boekel hebben al hun
medewerking toegezegd.
De parochie wordt bij de organisatie van het geheel bijgestaan door leden van het
Gilde Sint Agatha uit Boekel.
In tegenstelling tot eerdere
jaren zal er ditmaal geen
processie plaatsvinden vanaf
Huize Padua. De gilden stellen zich nu op voor het huis
rechts van de kerk en trekken vanaf hier naar de sacristie om de geestelijkheid op te
halen en daarna te begeleiden naar het processiepark

alwaar de eucharistieviering
zal plaatsvinden.
Aanvang 10.00 uur
Aansluitend aan deze viering zal de kruisweg plaatsvinden langs de monumentale, in brons gegoten staties,

opgesteld in het prachtige
processiepark, waarna ieder
zijn eigen weg kan gaan. Bij
slecht weer zal de eucharistie
plaatsvinden in het gemeenschapshuis “De Bron”.
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