
De Paastijd 
Palmzondag was het begin 
van de Goede Week, Jezus die 
zich klein maakt op de rug 
van een veulen van een eze-
lin, massa’s mensen die Hem 
als koning toejuichen en toe-
zwaaien met palmtakken!
Witte Donderdag na enkele 
dagen, Jezus die een maal-
tijd laat bereiden samen met 
Zijn twaalf apostelen en zich 
daar op een speciale manier 
uitspreekt en handelt. Pas 
later zal blijken dat de woor-
den: ‘blijft dit doen om mij 
te gedenken’, wel iets heel 
bijzonders betekenden, en 
tot op de dag van vandaag 
uitgesproken worden bij het 
breken van het brood tijdens 
elke eucharistieviering. Zijn 
lichaam gebroken, Zijn bloed 
wat vergoten werd op de dag 
van Zijn gevangenneming in 
de Hof van Olijven. 

Goede Vrijdag als herinnering 
aan deze dag, de duisternis 
die over het land trok tijdens 
het zesde uur, Jezus die –han-
gend aan het kruis- vergeving 
schonk aan een van de echte 
misdadigers. De Kruisweg en 
de verering van het kruis; een 
laatste voorbereiding naar de 
stilte……….een stilte om ons 
te bezinnen op wat verder 
komen gaat….

De opstanding uit de dood, 
de z.g. verrijzenis is een zo’n 
groots gebeuren dat er tijd en 
stilte nodig zijn, een ‘pas op 
de plaats’ om te kunnen be-

vatten wat God hiermee alle-
maal bedoeld, zeker ook voor 
ons, in deze tijd.

Nieuw leven.
‘Jezus’ verrijzenis is een hoop-
gevend gebeuren, maar wel 
een gebeuren dat door ons 
als mensen van alledag steeds 
opnieuw ontdekt en erva-
ren moet worden. Het moet 
steeds opnieuw veroverd wor-
den. Daarom is het zo beteke-
nisvol dat we Pasen vieren in 
de vroege lente. Altijd tussen 
22 maart en 25 april. Het voor-
jaar waarin nieuw leven in de 
natuur ontstaat en waarin de 
zon weer toeneemt in kracht. 
Als het groeiende leven bui-
ten in de natuur, zo kan het 
verrijzenisgeloof in ons inner-
lijk ook weer opnieuw ontlui-

ken en gaan bloeien.

Enkele van Zijn apostelen in 
Zijn tijd zien het echter al-
lemaal anders, zij geven het 
op: Jezus is weg, het is alle-
maal afgelopen en voor niets 
geweest. Dan onderweg naar 
Emmaüs loopt er Iemand met 
hen mee, ze raken zo in ge-
sprek dat ze thuis bij de maal-
tijd het gesprek voortzetten. 
En daar gebeurt het……….bij 
het breken van het Brood wor-
den ze in hun hart geraakt. 
En zo kan het ook ons gebeu-
ren, nu in deze tijd, zo dade-
lijk met Pasen en later!

Alvast ’n Zalig Pasen toege-
wenst!

Betsie van der Wijst

Groet van Peter Hagenbeek
Sinds november ben ik be-
noemd als rector van het be-
zinningscentrum Emmaus 
in Helvoirt. Hier woon ik 
nu ook. Echter, omdat het 
huis mij geen salaris kan 
betalen zoals een parochie 
dat kan en doet, heeft de 
bisschop mij opgedragen 
zelf werk te zoeken om in-
komsten te kunnen gene-
reren zodat ik zelf in mijn 
levensonderhoud kan voor-
zien. Daarom ben ik, naast 

mijn benoeming als geeste-
lijk rector van bezinnings-
centrum Emmaus, sinds 
november tevens werkzaam 
in het onderwijs als docent 
Levensbeschouwing. Ik geef 
les in Bergen op Zoom aan 
het Mollerlyceum en de 
ZoomMavo, aan de klassen 
1, 2 en 3 van Mavo, Havo en 
VWO.  Ik vervang voorlo-
pig nog een zieke docent. 
Nu ben ik dus werkzaam in 
een totaal andere  situatie, 

op twee nieuwe “fronten”.
Wellicht kom ik een keer 
“officieel” bezoek bren-
gen aan de parochie. Dat 
zal waarschijnlijk er in be-
staan dat ik onaangekon-
digd gewoon een keer con-
celebreer in een avondmis 
of weekendmis, en daar-
na aanspreekbaar ben. Ge-
woon heel eenvoudig “ben 
ik daar”. 
Hartelijke groet aan u allen. 

Peter Hagenbeek 

Info

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Openingstijden:

Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Voor spoedgevallen buiten  de 

openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
Zaterdag: 18:30 uur
Zondag: 09:00 en 10:30 uur
Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur
(voorafgegaan door 
Vespers om 18:40 uur)
Eerste dinsdag v.d. maand: 09:30 uur
Vrijdag: 18:00 uur uitstelling 
H. Sacrament

Dagelijks geopend van 
09:00 – 19:30 uur

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen: 
Zondag: 11:00 uur
Woensdag: 19:00 (Sint Petruskapel)

De Mariakapel is open 
van 09:15–18:45 uur
Dinsdag en vrijdag: 09:15–12:30 uur

H. Jacobus de Meerdere
 Zeeland 

Kerkstraat 51, 5411 EA, Zeeland

Vieringen: 
Zondag: 09:30 uur
Vrijdag: 19:00 uur

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen

Even weken:      17.00 uur
Oneven weken: 19.00 uur    

H. Kruisvinding 
Odiliapeel

Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen 

Even weken:   19.00 uur.
Oneven weken: 17.00 uur    

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Vieringen 

Zaterdag voorafgaande aan 
de 2e, 4e en 5e zondag van 
de maand: 17:30 uur
1e en 3e Zondag van de 
maand: 09:30 uur

Info
Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

Knoop doorgehakt
Eerlijk gezegd wist ik het van 
binnen eigenlijk al wel. En 
dan nóg is het goed om de 
proef op de som te nemen. 
Een flinke maand het leven 
als kluizenaar uitproberen. 
Met momenten van beproe-
ving en momenten van in-
tense bevestiging. Een gevoel 
van thuiskomen bij Hem.

Dat is in een notendop de 
conclusie die ik heb getrok-
ken, en waardoor ik het be-
sluit heb genomen om deze 
keuze te maken. Er was regen 
en sneeuw, storm en windstil-
te, koude en warmte. Letter-

lijk en figuurlijk. Maar Hij is 
er altijd, en in alle omstan-
digheden. En waarom in een 
kapel, waar het dak nog lekt 
en de wind soms door de kie-
ren en kapotte ruiten waait, 
zeven keer per dag de gebeds-
tijden van een monnik te ver-
richten, de H.Mis te vieren, 
hard te werken om de zaak 
schoon te krijgen, en in stilte 
bij Hem te blijven? Enkel en 
alleen omdat Hij roept en ik 
daar graag bij Hem wil zijn 
om mijn leven verder aan 
Hem toe te wijden. De abt, 
die mij hier begeleidt, en de 
bisschop hebben hun bevesti-

ging en goedkeuring gegeven. 
Mijn benoeming als pastoor 
van deze parochie zal daar-
door op 1 september a.s. aflo-
pen. Uiteraard heb ik mezelf 
vaak afgevraagd: waar begin 
je aan? Aan een nieuw leven, 
waarvan ik hoop dat ik het 
op deze manier op deze aarde 
tot het einde mag slijten. He-
lemaal opnieuw. Postulaat, 
noviciaat.
Ik houd u de komende maan-
den op de parochiepagina’s 
verder op de hoogte van de 
gevolgen voor de parochie en 
van die voor mezelf. Laten we 
blijven bidden voor elkaar.

Jaarlijkse bedevaart Banneux
Op zondag 21 mei 2017 zal, 
bij voldoende belangstelling, 
weer de jaarlijkse bedevaart 
worden georganiseerd naar 
Banneux, de plaats waar 
Maria als de Maagd der 

Armen wordt vereerd. Voor 
meer informatie en aanmel-
ding kunt u bellen met Jo 
van de Rakt (0413-252294) 
of Koosje van de Pol (06-
33633784).

De jeugd in actie voor de schepping
Alweer een aantal maanden 
zijn we met een leuke groep 
van ongeveer 10 kinderen uit 
groep 7 bezig met de maan-
delijkse familiecatechese. 
Hierbij werken we vanuit 
het thema ‘goed zijn voor el-
kaar’. We begonnen met het 
scheppingsverhaal, waarin 
God ons vraagt om goed voor 
zijn schepping (mensen, die-
ren en de natuur) te zorgen. 
Maar hoe doe je dat en waar 
begin je? Gelukkig heeft God 
iedereen talenten meegege-
ven, waarmee we goed voor 
elkaar en de wereld kunnen 
zorgen. Naast kleine dingen 
die je dagelijks op school 
en thuis kunt doen (bijv. je 
broertje of klasgenootje hel-
pen) wilden we ook graag 
een wat grotere actie doen. 
Alle kinderen hebben hun 
dromen voor onze wereld 
uitgetekend en daar kwamen 
mooie dromen uit! Vooral 
het milieu en dierenwelzijn 
vonden de kinderen belang-

rijk.  Samen kwamen we uit 
op een sponsorloop voor het 
dierenasiel. Terwijl een aan-
tal kinderen druk bezig was 
met het maken van posters 
om zoveel mogelijk bekend-
heid te krijgen, werkten an-
deren aan een mooie brief 
en sponsorkaart om ook de 
vormelingen en tieners te 
vragen mee lopen. En na-
tuurlijk om de ouders op de 
hoogte te brengen van hun 
mooie plan. Na enkele bij-
eenkomsten van hard wer-
ken is het nu concreet: 19 
mei om 18.30 uur rennen de 
jongeren van groep 7, tieners 
en vormelingen rondjes om 
onze Petruskerk om zoveel 
mogelijk geld op te halen 
voor dierenasiel Hokazo in 
Uden! Uiteraard is publiek 
van harte welkom om de kin-
deren aan te moedigen.

Hanneke Nooijen
Werkgroep Petrus 2.0

Alle vieringen in 
de Goede Week
Uden: 
Witte Donderdag 13/4,  08.30 u Ochtendgebed dagkapel.
  12.00 u Middaggebed dagkapel.
  19.00 u Deux Bornes.
Goede Vrijdag 14/4,  08.30 u Ochtendgebed dagkapel.
           12.00 u Middaggebed dagkapel.
  15.00 u Kruisweg samenzang.
  19.00 u St. Caeciliakoor Uden.
Stille Zaterdag 15/4,  08.30 u Ochtendgebed dagkapel.
           12.00 u Middaggebed dagkapel.
  17.00 u Avondgebed dagkapel.
  23.25 u  Paaswake TV-

uitzending met 
St. Caeciliakoor Uden. 

Pasen 16/4,  09.00 u Stille viering.
  10.30 u  Deux Bornes en Drieklank.
2e Paasdag  17/4,  10.30 u Adaja.

Boekel:
Witte Donderdag 13/4,  19.00 u Boekels mannenkoor. 
Goede Vrijdag 14/4,  15.00 u Kruisweg Seniorenkoor.
Stille Zaterdag 15/4,  21.00 u  Paawake Boekels

mannenkoor.
Pasen 16/4,  11.00 u Boekels mannenkoor.
2e Paasdag  17/4,  11.00 u Seniorenkoor.

Odiliapeel: 
Goede Vrijdag 14/4,  15.00 u Kruisweg.
2e Paasdag  17/4,  11.00 u  St. Caeciliakoor

O’peel/Volkel.

Venhorst:
Pasen 16/4,  09.30 u  Gemengd koor/

gezinsviering.

Volkel:
Goede Vrijdag 14/4,  15.00 u Kruisweg St. Caeciliakoor.
Pasen 16/4,  11.00 u  St. Caeciliakoor

Odiliapeel/Volkel.

Zeeland:
Witte Donderdag 13/4,  19.00 u St. Caeciliakoor en Gilde.
Goede Vrijdag 14/4,  15.00 u Kruisweg Gojoleden.
Pasen 16/4,  09.30 u St. Caeciliakoor.
2e Paasdag  17/4,  09.30 u Intervalkoor Pius.


