Parochiecentrum, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Openingstijden: maandag t/m vrijdag:
09.00-12.30 uur en 13.00-14.30 uur
Telefoon: 0413-263154
Pastorie telefonisch bereikbaar via het Parochiecentrum

Rek.nr. Kerkbijdrage : IBAN nr. NL60RABO 0151 9047 58
Rek.nr. Misintentie : IBAN nr. NL25RABO 0174 9489 99

Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 47
20 oktober t/m 28 oktober 2018
Liturgische Kalender
zo. 21 okt.
do. 25 okt.

29ste Zondag door het jaar
Kerkwijding van geconsacreerde kerken, waarvan de wijdingsdatum niet bekend is (hoogfeest)

zo. 28 okt.

30ste Zondag door het jaar

Vieringen in de St. Petruskerk:
(alle vieringen zijn Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld)

za. 20 okt.
zo. 21 okt.
za. 27 okt.

17.00
18.30
10.30
18.30

zo. 28 okt.

10.30

Doop: Luca van den Broek
Deux Bornes
St. Caeciliakoor
Woord- & Communiedienst
St. Caeciliakoor
Gezinsviering – KK De Drieklank

- Dagelijkse vieringen zie pagina 2.
- Koffie na de Mis: iedere 1e en 3e zondag van de maand.
- Luister en kijk live mee via www.parochiesintpetrus.nl

Doop: Uden
Luca van den Broek
Ziekenzalving: Uden
Betsie v. Deursen-v. Lanen
Ziekenzalving: Volkel
Nol Verwegen
Ziekenzalving: Zeeland
Richard van den Elzen
Overleden: Uden
Corrie Schuurmans-vdn Acker
Silvia Timmers
Antoon Verwijst
Maria van der Ven-van Schaijk
Albert van Boxtel
Overleden: Boekel
Cor Swinkels
Koos Pompen
Overleden: Odiliapeel
An Ivits-Aarden

Willibrordzondag 4 november.
Zondag 4 november is Willibrordzondag. Vanuit het
bisdom werd verzocht de viering hiervan en de Willibrordzondag collecte onder de aandacht van de parochianen te brengen. De opbrengst hiervan is bestemd voor het werk van de katholieke vereniging
voor oecumene Athanasius en Willibrord, die zich
inzet voor de oecumenische samenwerking in Nederland. Samen wandelen, bidden en werken.
Bezoek aan huis.
Als u, om wat voor reden dan ook, prijs stelt op een
bezoekje van een van de pastores, laat dat dan weten via het PC. Zij zijn graag bereid u te bezoeken.

Morel
Biggenstraat
Elandstraat
Voor Oventje
Odiliastraat
Veilingstraat
Oliemolenstraat
Kerkstraat
Kerkstraat

90 jr.
48 jr.
90 jr.
87 jr.
89 jr.

Bovenstehuis
R. v. Herpenstr.

91 jr.
88 jr.

Burgtstraat

90 jr.

Uitwisseling koren Uden en Boekel.
Zondag 21 oktober is het St. Caeciliakoor uit Uden te
gast in Boekel en zingt daar samen met het Mannenkoor St. Agatha tijdens de mis van 10.30 uur. Het
tegenbezoek aan Uden zal plaatsvinden op zondag 4
november tijdens de mis van 10.30 uur. De eerste
gezamenlijke repetitie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit is een bijzondere eerste aanzet tot grotere
bekendheid van de kwaliteiten van de diverse koren
in de Petrusparochie.

Wereldmissiedag.
Dit weekend is Wereldmissiedag. In alle kerken van
onze parochie zal een extra collecte gehouden worden. In samenwerking met Missio Aken ondersteunen wij in het bijzonder twee projecten in Ethiopië: de
pastorale zorg van de Kleine Zusters van Jezus voor
de koffieboeren van de Menja's en de bouw van een
kapel voor de vluchtelingen uit o.a. Zuid-Soedan die
in Ethiopië in een vluchtelingenkamp opgevangen
worden. Van harte bij u aanbevolen.
Denkt u aan de parochiebijdrage 2018.
We zijn alweer beland in de herfst en het einde van
het jaar komt met rasse schreden in zicht. Tijd om
even na te gaan of de vrijwillige parochiebijdrage
over 2018 al is voldaan. Mogelijk is dit door het
mooie nazomerweer tot nu toe aan uw aandacht
ontsnapt en wilt u dit alsnog doen. Mocht u uw bank
opdracht hebben gegeven, uw bijdrage jaarlijks aan
het eind van het jaar, of in termijnen automatisch
over te maken, dan is dit verzoek uiteraard niet op u
van toepassing.
De parochiebijdrage wordt aangewend voor het onderhoud en de verwarming van het kerkgebouw,
personeelskosten, uitgaven voor de erediensten,
secretariaat, werkgroepen, koren etc. De kerken in

onze parochiekernen zijn markante gebouwen en
vallen als rijksmonument onder het Cultureel Erfgoed. Uit recente publicaties blijkt dat het aantal
kerksluitingen de komende jaren, door de afname
van het kerkbezoek en teruglopende inkomsten, snel
zal stijgen. Uit de respons vanuit de klankbordgroepen van de Werkgroep Kerkenvisie blijkt dat in alle
kernen de respondenten in meerderheid aangeven
voor het behoud van het kerkgebouw te zijn. Wij hopen dat daaraan de conclusie verbonden mag worden dat men ook bereid is een bijdrage te geven voor
de instandhouding van het gebouw. Mogen wij dan
ook dit jaar weer op uw bijdrage, naar draagkracht,
rekenen? Namens het parochiebestuur alvast onze
hartelijke dank, de penningmeester.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op bankrekening NL 60 RABO 0151 9047 58 t.n.v. Parochie
St. Petrus. (Dit rekeningnummer is voor Uden,
nummer voor andere kernen, zie website)
Père van Osch op bezoek.
Op 18 november zal de oud-pastoor ons een bezoek
brengen. Na de viering zal hij in het PC een korte
presentatie geven over zijn verblijf in Montbrun des
Corbières.

dragen € 15,00 en voor jongeren vanaf 15 jaar €
7,00. Kinderen en tieners tot en met 14 jaar hebben
gratis toegang. Voor meer informatie zie website:
www.missio.nl.
Uitnodiging door kapelaan Schaepman zie:
https://kerkinnood.nl/over-ons/agenda/ontmoet-dewereldkerk-2018.
Bijbelavond hervat.
Op woensdag 31 oktober zal de serie bijbelavonden,
onder leiding van Jan Vogels, worden hervat. De
bijeenkomsten starten om 20.00 uur op de bovenste
verdieping in het parochiecentrum.
Met de bus naar de maagdenwijding.
Zoals eerder al gemeld zal Irene Ceelen (medewerkster Parochiecentrum) op 25 november om 10.00 uur
in de St. Jan de maagdenwijding ontvangen. Er is
voor die gelegenheid een bus besproken zodat zoveel mogelijk mensen deze wijding kunnen meemaken. De kosten bedragen € 10,- p.p. Bij grote deelname krijgt men mogelijk een deel terugbetaald.
Aanmelding bij het PC noodzakelijk; uiterlijk t/m 9
november
Heenreis: vertrek om 08.15, vanaf Kerkplein Uden.

Ontmoet de wereldkerk, met kap. Schaepman.
Een dag vol inspirerende getuigenissen van religieuzen en leken die zich overal ter wereld inzetten voor
hun naasten. Met een Heilige Mis, crèche, wereldhapjes en speciale programma’s voor kinderen en
tieners. Kortom: een dag voor het hele gezin.
Kom en ontmoet inspirerende sprekers van over de
hele wereld: Op 10 nov. van 9.30 uur tot 17.30 uur in
conferentiecentrum Gooiland en de Vituskerk in Hilversum. De deelnamekosten voor volwassenen be-

Terugreis: vertrek 14.15, vanaf de Parade te
’s-Hertogenbosch.

Intenties in de St. Petruskerk
Zaterdag: 18.30 uur viering, zondag: 10.30 uur Eucharistie
Maandag t/m vrijdag: 19.00 uur viering
e
1 dinsdag van de maand: 09.30 uur viering voor ouderen en zieken in de dagkapel
Dag Datum Intenties
za. 20 okt. Theo Arts en Rini vd. Koolwijk; André Joosten en Pius Ngarbingan vw. sterfdagen
zo. 21 okt.
ma. 22 okt.
di.
23 okt. Overleden ouders Verstraten-Hoevenaars
wo. 24 okt.
do. 25 okt. Verlaten zielen in het vagevuur en andere intentie
vr. 26 okt.
za. 27 okt. Johannes en Antonia Rutten; Toon en Marie Lucius-vd. Boogaard en Johan vd. Boogaard;
alle overleden oud-buurtbewoners van Buurtschap Kooldert
zo. 28 okt. Has en Bertha Donkers; Antoon Verbruggen en overleden ouders Verbruggen en v. Lankveld;
Ans v. Duijn-v. Roosmalen; Wim v. Cuijk (W. Pijnenborghhof); Anja Flapper-de Wild;
André en Annie Wijdeven-de Groot; Theo vd Rijt en overleden familie vd Rijt

Kijk ook op onze website
www.parochiesintpetrus.nl
St. Petrusparochie
Volg ons nu ook op Facebook!!

Of luister en kijk mee via www.kerkomroep.nl

Overzicht vieringen t/m 25 november 2018
za
zo

20-10-18
21-10-18

18.30
10.30

Deux Bornes
St. Caeciliakoor - Zeeland

za
zo

27-10-18
28-10-18

18.30
10.30

St. Caeciliakoor
KK De Drieklank

Woord- & Communiedienst
Gezinsviering

do
vr

01-11-18
02-11-18

19.00
19.00

Intervalkoor Pius X
St. Caeciliakoor

Allerheiligen
Allerzielen

za
zo

03-11-18
04-11-18

18.30
10.30

Deux Bornes
St. Caeciliakoor en Boekels Mannenkoor

Woord- & Communiedienst

za
zo

10-11-18
11-11-18

18.30
10.30

St. Caeciliakoor
Intervalkoor Pius X

za
zo

17-11-18
18-11-18

18.30
10.30

Deux Bornes
St. Caeciliakoor

za
zo

24-11-18
25-11-18

18.30
10.30

St. Caeciliakoor
Adaja

Woord- & Communiedienst

