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 Zeeland
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)

Zon. 21 okt. 9.00 uur: H. Mis m.m.v. St. Cecilia.
Misintenties: Marietje Vollenberg -Verbruggen, Peter
Deckers, Frans en Gon van den Heuvel -Verstraten,
Johannes Wilhelmus Jacobs en Wilhelmina de echtgenote en overleden familie, Leo en Lenard Bongers
en familie Bongers -Herpers,
Vrij. 26 okt. 18.30u Rozenkrans 19.00u H. Mis.
Voor het Welzijn van de Parochie,
Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd
zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal.
De bijdrage voor misintenties is € 10,- Hierbij zijn
extra namen inbegrepen.
Nicola van Zeeland- Dekkers 0486-451692
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

Morel
Biggenstraat

zo. 28 okt.

30ste Zondag door het jaar

zullen hierover een schrijven ontvangen. Na de viering zullen ook de graven op het kerkhof gezegend
worden.
Bezoek aan huis.
Als u, om wat voor reden dan ook, prijs stelt op een
bezoekje van één van de pastores, laat dat dan gerust even weten via het Parochiecentrum. Zij zijn
graag bereid u te bezoeken.
Wereldmissiedag.
Dit weekend is het 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.
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28 Oktober herdenking overledenen.
Tijdens de reguliere H. Mis op zondag 28 oktober
zullen al onze overleden herdacht worden (Allerzielen). Degene die het afgelopen jaar overleden zijn,
zullen met naam genoemd worden en voor hen zal
ook een kaarsje gebrand worden. Nabestaanden

Denkt u nog aan de parochiebijdrage 2018 ?
Hoewel je het, wat het weer betreft, niet zou zeggen
zijn we al weer aanbeland in de Herfst en het einde
van het jaar komt met rasse schreden in zicht.
Tijd om even na te gaan of men zijn vrijwillige parochie bijdrage over 2018 al heeft voldaan. Mogelijk is
dit door het mooie zomerweer tot nu toe aan uw aandacht ontsnapt en wilt u dit alsnog doen. Mocht u de
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. Zoals bekend, wordt de bijdrage
aangewend voor het onderhoud en verwarming van
het kerkgebouw, personele kosten, uitgaven voor de
erediensten, secretariaat, werkgroepen, koren etc.
Behalve dat de kerken voor de erediensten worden
gebruikt, zijn het in alle kernen markante gebouwen
die, aangewezen als Rijksmonument, vallen onder
het Cultureel Erfgoed. Uit recente publicaties blijkt

dat het aantal kerksluitingen de komende jaren in rap
tempo zal stijgen door het aantal dalende kerkbezoekers en hiermee samenhangende daling van de
inkomsten. Uit onderzoek van onze klankbordgroepen Kerkenvisie blijkt evenwel dat in alle kernen de
respondenten in meerderheid aangeven voor het
behoud van het kerkgebouw te zijn. Wij hopen dat we
daar aan de conclusie mogen verbinden dat men
ook bereid is, naar draagkracht, een bijdrage te geven voor het in stand houden van het gebouw.
Mogen wij dan ook dit jaar weer op uw bijdrage, naar
draagkracht, rekenen? Onze hartelijke dank.
Namens het parochiebestuur,
De penningmeester.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op bankrekening NL 60 RABO 0151 9047 58 t.n.v. Parochie
St. Petrus. (dit nr. is voor Uden, nummer voor andere kernen zie website)
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 bedragen € 15,00 en voor jongeren vanaf 15 jaar €
7,00. Kinderen en tieners tot en met 14 jaar hebben
gratis toegang. Door onderstaand formulier in te vullen machtigt u Kerk in Nood tot éénmalige incasso
van het deelnamebedrag. Meer info zie website Missio. Uitnodiging door kapelaan Schaepman zie:
https://kerkinnood.nl/over-ons/agenda/ontmoet-dewereldkerk-2018

Père van Osch op bezoek.
Op 18 november zal onze oud-pastoor ons een bezoek brengen. Na de viering zal hij in het Parochiecentrum een korte presentatie geven over zijn verblijf
in Montbrun des Corbières.
Bijbelavond hervat.
Op woensdag 31 oktober zal de serie bijbelavonden,
onder leiding van Jan Vogels, hervat worden. 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 geregeld zodat zoveel
mogelijk mensen de wijding mee kunnen maken. De
kosten zijn max. € 10,- p.p. Bij grote deelname krijgt
men mogelijk een deel daarvan terug.
Vooraf aanmelden op het PC is noodzakelijk, dit
kan t/m 9 november.
Heenreis 08.15 u. Kerkplein Uden
Terugreis 14.15 u. Parade ‘s-Hertogenbosch

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

