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Pater Theo Snijders overleden. 

 

Op woensdagavond 23 maart is pater Theo Snijders, in het 

bijzijn van enkele getrouwen, in de Heer overleden.  

Vrijdag 18 maart ontving hij de ziekenzalving, in het bijzijn 

van zijn broer en nichten. Ik vroeg hem toen ons de zegen te 

geven wat hij met een grote glimlach deed. 

Theo is lid van de orde van de Priesters van het Heilig Hart 

van Jezus. Als missionaris werkte hij in Brazilie en hij was 

lange tijd kapelaan in Boekel. Pater Theo werd door velen 

gekend en bemind in Boekel en ver daar buiten. 

Maandag van 18.00 uur tot 20.00 uur is er gelegenheid tot 

afscheid nemen van Theo in de Sint Agatha kerk te Boekel. 

Op dinsdag 29 maart om 10.30 uur zal de plechtige uitvaart 

worden gehouden aldaar en aansluitend zal hij op de 

begraafplaats in Boekel zijn laatste rustplaats krijgen. 

We zullen hem sámen uitgeleide doen, gelovend en 

vertrouwend dat hij nu thuis is bij God. 

We zullen Theo in grote dankbaarheid herinneren! 

 

Diaken Henk van Thiel, Pater Louis Kessels, Pastoor John 

van de Laar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezinning bij het evangelie van de verloren zoon: 

 

Het gebeurt nog elke dag: kinderen lopen van huis weg, 

lappen de ouderlijke raad aan hun laars, bouwen hun eigen 

leventje en lopen in zeven sloten tegelijk. Het gebeurt nog 

elke dag: mensen hebben hun straf uitgezeten, horen de 

gevangenisdeur achter zich dichtvallen en vinden nergens 

een open deur, niemand die vergeeft en vergeet. 

Het gebeurt nog elke dag: omwille van de eer en de goede 

naam van de familie worden broers en zussen afgeschreven, 

geschrapt van de verjaardagskalender. Het gebeurt nog elke 

dag: mensen proberen een weg te zoeken, doen domme 

dingen en verdwalen. Ze zoeken barmhartige vaders, maar 

vinden slechts ‘enghartige’ broers. 

In dat aloude verhaal van de vader met zijn twee zonen 

herkennen we ons misschien zowel in de jongste als in de 

oudste zoon. We noemen het meestal het verhaal van de 

verloren zoon, die terugkeerde, ten einde raad en een nieuwe 

kans kreeg. Maar we worden ook uitgenodigd om ons te 

herkennen in de vader: ons hart te openen voor anderen die 

ons pijn en verdriet deden, bezorgd opdat het hen goed zou 

gaan, op de uitkijk staan tot we hen opnieuw ontmoeten, 

zonder oordeel of wrok en echt blij zijn omdat die zoon, die 

medemens, die broer terugkeerde. Zo is God: steeds in 

afwachting tot een feest van verzoening. Dat geeft aan ons 

leven een goddelijk perspectief. 

Aan het eind van onze doodlopende weg wacht God en blijft 

ons accepteren. Dat geeft lucht en ruimte, die we ook elkaar 

mogen gunnen. Want wij zijn toch zijn mensen, geroepen en 

uitgedaagd om zo goed als God te zijn. 



Gevraagd: enkele vrijwilligers voor het koffie schenken op 

zondag na de mis. U bent dan eens in de 6 weken aan de 

beurt en het is ongeveer anderhalf uur werk. U kunt zich 

opgeven door te bellen naar het Parochiecentrum (265431 of 

een mailtje te sturen naar info@parochiesintpetrus.nl. 

 

Viering voor zieken en ouderen. 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er om 09.30 uur een 

extra viering voor zieken en ouderen uit onze parochie. 

Deze viering wordt trouw gehouden in de Sint Petrus kerk 

van Uden. Welkom in elk geval bij de viering. De eerst 

volgende is op dinsdag 5 april om 09.30 uur.     

Sint Cornelius 
 

Op zondag 1 mei 2022 vieren we in Zeeland traditiegetrouw 

Mei Sint Cornelius. 

Cornelius werd aan het begin van de derde eeuw geboren. In 

251 werd hij, nadat de pauselijke zetel 15 maanden vacant 

was geweest, tot bisschop van de Kerk van Rome gewijd. 

Dit bleef hij tot 253.  Paus Cornelius werd door keizer 

Gallus verbannen naar het huidige Civitavecchia. Hier werd 

hij op 14 september 253 door onthoofding om het leven 

gebracht. De heilige Cornelius ligt begraven in de 

catacomben van Callistus. Cornelius is patroon van boeren 

en tegen krampen, oorkwalen, zenuwziekten en epilepsie. 

We vieren de Eucharistie om 7.00 uur en 9.00 uur. Na de 

viering van 7.00 uur is er gelegenheid tot koffiedrinken en 

ontmoeting. De kinderzegen worden gegeven om 12.00 uuur 

U bent van harte welkom!  
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Collecte in de Sint Petruskerk. 

Ook kunt u vanaf nu betalen met uw smartphone. 

Op een aantal banken ligt een kaartje met een QR code. 

Deze code kunt u inscannen met een app op uw telefoon, 

daarna een bedrag bepalen en uw goedkeuring geven. 

Het bedrag word dan automatisch overgemaakt naar onze 

parochie.Dit systeem is ook in gebruik bij het kaarsenrek 

achterin de kerk. De jongeren onder ons zal e.e.a. bekend in 

de oren klinken…Met ingang van 1 januari volgen wij de 

richtlijnen van het bisdom, ook ten aanzien van de 

misintenties. Deze bedragen per intentie € 12,50, ook met 

meerdere namen. 

 

Vastenmaaltijd 

Even minderen voor een ander… 

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat 

minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een 

ander mens die uw steun hard nodig heeft. 

Het is weer zover, de veertigdagentijd, met daarbij 

traditioneel onze aandacht voor de vastenactie; dit keer niet 

gehinderd door coronamaatregelen. Onder het motto 

‘Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië’, 

ondersteunt de Vastenactie dit jaar een project om de 

omstandigheden te verbeteren van meisjes en vrouwen die 

onder erbarmelijke omstandigheden vuil verzamelen, door 

o.a. de verstrekking van beschermingsmiddelen en training. 

 



De M.O.V. organiseert ook dit jaar weer  een 

vastenmaaltijd. Met deze solidariteitsmaaltijd willen we 

samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden 

weten met onze noodlijdende medemens; de kosten 

bedragen €  12.50 per persoon. 

U bent van harte welkom op dinsdag 29 maart a.s. in het 

Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur. 

Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 – 263154, of  per 

email via: info@parochiesintpetrus.nl. 

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken 

van onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede 

doel te vinden zijn. Of u kunt een bijdrage overmaken op 

rekeningnummer: NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v.  

‘Vastenactie 2022’. Uw bijdrage is welkom en 

noodzakelijk!  Alvast hartelijk bedankt. 

 

Heilig, helder, hartelijk: de drie prioriteiten van elke 

levendige parochie! 

Wanneer heeft een parochie toekomst? Dat is de hamvraag 

van pastoors en kerkbesturen. Parochies worden 

samengevoegd, kerkgebouwen moeten sluiten. 

Tovermiddelen zijn er niet. De situatie is vaak heel 

verschillend in de steden en op het platteland. Wie rond kijkt 

– ook over de grenzen, zowel in de media als in de praktijk 

– ziet drie krachtlijnen, die te denken geven en die elke 

werkgroep Parochievernieuwing ter harte mag nemen. Mooi 

klinkende woorden, die ons meenemen naar de 

werkelijkheid.  
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Talloze niet-kerkgangers zweren bij een cd met gregoriaanse 

muziek, plotseling herkennen ze daarin iets van de 

eeuwigheid. De muziek mag ook polyfoon zijn en soms is 

(kunnen) meezingen een pro. Ons hart wordt omhoog 

geheven – naar God, zoals bij de aanhef van de prefatie 

wordt gebeden. Dat geldt ook bij het binnenkomen in vele 

neogotische kerkgebouwen, “gelukkig niet zo’n 

fabriekshal”, hoorde ik onlangs iemand bij de ingang 

fluisteren; men weet zich in ‘het huis van God’, zonder dat 

een gezin krampachtig tot stilte wordt gemaand. Eerbied en 

stilte zijn van belang om ons te doen beseffen: het gaat om 

God, Jezus Christus staat centraal, genade is een hemels 

cadeau dat ons menselijk leven verdiept. Dat geldt ook van 

een eenvoudige maar tevens waardige liturgie: gewaden, 

taalgebruik, gebaren, ondersteuning door misdienaars, 

aandacht voor het tabernakel, momenten van aanbidding, de 

ervaring dat een sacrament God aanwezig stelt. Kortom, een 

sfeer van inkeer en gebed. Besef van het heilige hoeft 

overigens niet in tegenspraak te zijn met kindvriendelijk 

onthaal. Heiligheid verdiept en verheft! Vanuit onze 

betrokkenheid op Jezus Christus en het ‘geloof van ons 

doopsel’, is het van belang dat mensen daarin voortdurend 

onderricht worden; in de zondagspreek, in de voorbereiding 

op de sacramenten – doopsel, eerste heilige communie, 

vormsel en huwelijk, en in een gevarieerd catechetisch 

aanbod. Geloven is gezond! Mits: heilig, helder, hartelijk. 

 

Huwelijksviering 2 april 2022 13.00 uur Petruskerk 

Lukasz Fierkowicz en Monika Janiec 



Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met 

de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 26 mrt. Harrie en Maria vdn Boom-Smits; 

 Zo. 27 mrt. André en Annie Wijdeven-de Groot; Bertha 

de Groot , overl. ouders en familie; Harrie 

Sanders en Drieka Vogels; uit dankbaarheid 

en ter ere van Onze Lieve vrouw en voor 

mijn 97ste verjaardag; Martien van Hout vw 

sterfdag; Gonnie vdr Steen-v Diessen en 

overl. man Jan vdr Steen; Kenneth Abisoine 

en bijzondere intentie; Sjef , vw verjaardag, 

en Drika Cuppen-van Zuijlen, Cor en Betsy 

Ma. 28 mrt.  

Di. 29 mrt.  

Wo. 30 mrt. Uit dankbaarheid voor een 75ste verjaardag 

Do. 31 mrt. Voor de zielen die wachten en mogen 

rekenen op Gods Barmhartigheid 

Vr. 1 april Bijzondere intentie 
 

 

 



Overledenen  

Uden Tonny Joosten-van den Bongaardt 84 jr. 

Uden Zr. Chrestina, Retraitehuis 96 jr. 

Uden Ria Nooijen-van der Aa 84 jr. 

Uden Jeanne Peters-van Wordragen 94 jr. 

Boekel Arnold van Sleuwen 76 jr. 

Boekel Pater Theo Snijders 87 jr.  

Odiliapeel Jozef van Munster 71 jr. 

Volkel Wim van der Rijt 86 jr. 

Volkel Annie Somers-Verstegen 91 jr. 

Venhorst Cor Kluijtmans 97 jr. 

Venhorst Riek van de Wetering-Smits 93 jr. 

Koren 

Datum Koor 

Za. 26 mrt. St. Caeciliakoor 

Zo. 27 mrt. St. Caeciliakoor 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland 

Zondag 27 maart 2022.  

09.00 uur: H. Mis m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia. 

Jaargetijde Pastoor Franciscus van Tartwijk 1976, 

Jaargetijde Arnoldus van Tiel en Allegonda van Tiel-

Dekkers en overleden familie, Jan van der Ven en overleden 

familie van der Ven-Zonnenberg 

 

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties 

die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in 

de Arena.  



Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50. Met ingang van 1 

januari 2022.  Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 
 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

Mistijden H. Agatha Boekel 

Zondag: 10.30 uur 
 

Mistijden Venhorst 

3e zondag van de maand: 09.00 uur 
 

Mistijden Odiliapeel  

1e zaterdag van de maand 18.30uur 
 

Mistijden Volkel  

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur  


