
Info

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr.  09:00 – 14:30 
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 
zondag:  10.30 
maandag t/m vrijdag:  19.00
eerste dinsdag van 
de maand:  09.30 

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen: 
Zondag:  10:30
Woensdag:  19:00 
(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de 
Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 
EA Zeeland

Vieringen: 
zondag  09.00
vrijdag  19.00

H. Antonius 
Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 
5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke zaterdag:  18:30

H. Kruisvinding 
Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 
AB Odiliapeel

Vieringen:
Iedere zaterdag:  18:30
Iedere woensdag: 19.00

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen:
Iedere zondag:  09:00

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

Kerstgedachte en kerstwens
Deze dagen gaan wij het 
kerstfeest vieren. Voor chris-
tenen is Kerstmis het geboor-
tefeest van Jezus. Al voor de 
viering van Sinterklaas waren 
veel etalages en winkels met 
kerstspullen versierd. Over-
al Kerstmannen, groen en 
lichtjes. Blijkbaar weet de 
middenstand het kerstfeest 
goed te gebruiken om de de-
cemberomzet tot een succes 
te maken. Ik gun het ze van 
harte!
Mensen, ook gelovige men-
sen, hebben behoefte aan ge-
zelligheid en geborgenheid, 
zeker in de donkere en kou-
dere decembermaand. Een 
goede maaltijd - ik gun het 
u als dat kan - en eventueel 
een goed gekozen cadeau 
kunnen de onderlinge ver-
bondenheid alleen maar die-
nen. Maar misschien mag ik 
u wel uitnodigen om niet bij 
de buitenkant te blijven staan 

maar ook te zoeken naar de 
binnenkant van het kerst-
feest. Wij vieren met Kerst-
mis de komst van Emanuel: 
God met ons. God buigt zich 
in dat Kind van Bethlehem 
over deze wereld heen. Met 
Kerstmis zegt God tot u en 
mij: mens, Ik houd van je. In 
dat Kind is de mensenliefde 
van onze God ondubbelzin-
nig ‘aan het licht gekomen’. 
Letterlijk: “Licht dat ons aan-
stoot in de morgen…” In Jezus 
wil die soms verre God alles 
met ons delen, tot onze ster-
vensangst en dood toe. Kerst-
mis vormt het feest van Gods 
solidariteit en trouw. Bij Hem 
zijn we veilig: God met ons…
Wij verdrijven in deze tijd 
de duisternis van de winter-
tijd met het licht van lamp-
jes en kaarsen. Onze God ver-
drijft onze duisternis met het 
Licht dat Christus is. Ik wens 
oprecht dat u dat goddelijk 

Licht in uw leven wilt bin-
nenlaten, ten bate van uzelf 
en die u lief zijn, dichtbij en 
verder weg… Veel onbehagen 
en boosheid kunnen dan wor-
den getemperd.
Geborgen in Gods liefde zijn 
wij geroepen elkaar in deze 
verwarrende tijd vast te hou-
den en in verbondenheid met 
elkaar te leven; om ‘samen 
te bouwen in vertrouwen’ en 
onze verantwoordelijkheid te 
nemen voor de opbouw van 
onze geloofsgemeenschap en 
samenleving. Vanuit die over-
tuiging wens ik u, mede na-
mens het pastorale team en 
parochiebestuur; een zalig en 
gezegend kerstfeest! 

John van de Laar, 
pastoor

Jas van Stiphout
Als je je al 25 jaar inzet voor 
Caritas dan kan het niet an-
ders dan dat je een bezield 
mens bent. Jas van Stiphout 
is zo’n mens.
Waar die bezieling op ge-
baseerd is gaat al langer 
terug. Als kind kon hij met 
zijn oom Karel (Kruisheer), 
uitvoerig praten over de 
noden van de mens. Een 
confronterende schilde-
ring met vluchtelingen, 
die als thema diende bij de 
kerststal in de Pauluskerk, 
gaf bij Jas de doorslag dat 
er actie moest worden on-
dernomen. Wat in 1992 
begon, groeide uit tot wat 
het nu is. Een constante in-
zamelingstroom en ieder 
jaar vrachtvervoer naar de 
noodlijdende medemens.
Jas, die zelf de verschrik-
king van de 2e Wereldoor-
log heeft moeten doorstaan 
met zijn familie, herbeleef-
de dit bij de eerste goede-
renzending naar het in 
oorlog zijnde Joegoslavië. 
De afgebrande of kapot-
geschoten gebouwen in 
Zagreb en de vele mensen 
die verdwaasd rondliepen. 
Er hing een sfeer van onder-
ling wantrouwen. 
Er is geen taal voor nodig 
om met mededogen de 

verdrietige ellende aan te 
horen van mensen die niets 
meer bezitten dan de kle-
ren die ze aanhebben.
Nog steeds is er behoefte 
aan kleding en goederen. 
Niet voor niets is de Cari-
tas met al zijn vrijwilligers 
onvermoeibaar bezig om 
het leed voor onze naaste 
medemens enigszins te ver-
zachten.
Na een terugblik over 
het ontstaan van Caritas, 
komen ook de huisvesting-
perikelen ter sprake. Op 
wonderlijke wijze kwamen 
er telkens weer oplossin-
gen.
“Met dit werk moet je niet 
te ver vooruit kijken want  
het komt toch vaak goed!”
Zijn vele pelgrimagetoch-
ten naar Kevelaer, Smakt en 
Handel hebben Jas van Stip-
hout altijd goed gedaan.
“Ik ben dankbaar, vooral 
dankbaar”.

Marianne du Maine 

Vieringen met Kerst en 
Jaarwisseling 2017/2018
Zondag 24 december Kerstavond
10.30 uur  Uden 4e zondag van de Advent (zonder koor). 
16.30 uur   Uden Peuter/kleuterkerstviering 

met kinderkoor.
18.00 uur  Uden Gezinsviering met kinderkoor.
 Boekel met 1ste Communiekoor
  Odiliapeel met St. Caeciliakoor 

Volkel/Odiliapeel
20.00 uur  Uden met Deux Bornes.
 Boekel met Immemato.
 Venhorst met Gemend Koor.
 Volkel met Intervalkoor Pius X.
22.00 uur Uden met St. Caeciliakoor.
 Boekel met Mannenkoor St. Agatha.
 Zeeland met St. Caeciliakoor Zeeland. 

Maandag 25 december 1ste Kerstdag.
09.00 uur  Zeeland met Harmonie Zeelandia
10.30 uur  Uden met gospelkoor Adaja.
 Boekel zonder koor.

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag.
09.00 uur Venhorst met Gemengd Koor.
 Volkel met St. Caeciliakoor Volkel/Odiliapeel
 Zeeland met St. Caeciliakoor Zeeland.
10.30 uur  Uden zonder koor. 
 Boekel Woord en Communieviering
 met Mannenkoor St. Agatha. 

Zondag 31 december. Maria Moeder Gods/Oudjaar.
Alle vieringen als op een gewone zondag.

Maandag 1 januari. Nieuwjaarsdag.
10.30 uur  Uden met St. Caeciliakoor.
 Boekel zonder koor. 

Vanwege dit heuglijk feit: WENSBOOM-aktie 
voor mensen met een smalle beurs

Donderdag 28 & vrijdag 29 december | Tijd: van 10:30 tot 15:30

Heb je een wens? Durf te vragen en hang hem 
in De Wensboom. Iedereen is welkom!

(ook om wensen van mensen te vervullen) 
Locatie: Pius-X plein te Uden

1992 – 2017  - Stichting CARITAS St.Petrus Uden - 25 jaar

Tijdens het jaarlijks Cecilia-
feest, vierde het koor tevens 
het 50-jarig bestaan van het 
gemengd Zangkoor, dat op 
27 september 1967 werd op-
gericht.
Onze organist Tonny van 
Brussel werd gehuldigd 
omdat hij inmiddels 55 jaar 
het orgel bespeeld, dus dat 
ook  al deed bij het Mannen-
koor, opgericht in1934.
Voor deze bijzondere pres-
tatie kreeg hij de felicitaties 
van bestuur en alle koorleden.
Ook werd Tien Donkers ge-
huldigd voor de verdienste 
als 12,5 jaar koorlid.

Hiervoor kreeg hij het ere-
diploma van de Ned. Sint- 
Gregorius vereniging uitge-
reikt.
Beide jubilarissen werden be-
dankt voor hun inzet de afge-
lopen jaren, en natuurlijk in 
de bloemetjes gezet.
Het zou  fijn en wenselijk 
zijn, als parochianen die ook 

graag zingen, zich bij ons ge-
zellige koor aanmelden om 
zodoende dit in stand te hou-
den voor de toekomst. Diaken 
Henk van Thiel  sprak lovende 
woorden namens de Parochie 
Sint Petrus en  werd bedankt 
voor zijn inbreng in de zon-
dagsdiensten.
De feestavond werd muzikaal 
plezierig opgeluisterd door 
het duo Bach en Broccoli.
Men kan terug zien op een 
zeer geslaagd Cecilia feest, 
mede door de goede zorg van 
Petter en Marieke .

Jan Kuppens 

Ceciliafeest van zangkoor St. Jozef uit Venhorst

Patrick Owusu Aboagye zal 
op 6 januari tot priester 
gewijd worden in het Afri-
kaanse Ghana.
Hij heeft zijn opleiding ge-
noten in Rome, samen met 
onze kapelaan Herman 
Schaepman.  
De opbrengsten van de Ad-
vents –en Vastenaktie willen 
we aanwenden voor onder-
steuning van zijn werk. 
Zo heeft het schooltje waar 

Patrick werkt dringend be-
hoefte aan een fatsoenlijk 
toiletgebouw en is verbete-
ring van de drinkwatervoor-
ziening hoognodig. De kin-
deren die zich voorbereiden 
op de H. Communie en het 
H. Vormsel hebben ook al 
kennis gemaakt met Patrick.
Graag doen wij in deze Ad-
ventstijd een beroep op uw 
welwillendheid om deze 
actie te ondersteunen mid-

dels een bijdrage in de col-
lectebus die tijdens de ad-
vent achter in de kerk zal 
staan, of met een donatie 
via NL25 RABO 017 49 48 999 
Parochie Sint Petrus onder 
vermelding van “Advents-
actie”. 

Bij voorbaat, mede namens 
Patrick, heel veel dank voor 
uw bijdrage. 

Adventsactie 2017

Wij wensen onze lezers een zalig
kerstfeest en een gezegend 2018!


