
Zalig Nieuwjaar 
De maand december noopt 
mij altijd tot mijmeren. Een 
paar stille dagen in een kloos-
ter passen daar prachtig bij. 
De natuur verstilt, het wordt 
alsmaar donkerder, de bui-
tenwereld wordt kleiner en 
binnen wordt het alsmaar 
knusser. Letterlijk een peri-
ode van inkeer. Het was een 
jaar waarin ik van de ene ver-
bazing in de andere terecht 
kwam, met als hoogtepunt 

wel de verkiezing van deze 
president in Amerika en het 
ná-toeteren van politici in Eu-
ropa. Wat staat ons in 2017 
te wachten met deze mensen 
als boegbeeld? De verschrik-
kingen van het Midden-Oos-
ten, dat daar toch zo snel 
mogelijk een eind aan mag 
komen! En in die wereld vier 
je met een handvol mensen 
Kerstmis. Want ook al zaten 
onze kerken soms helemaal 

vol, vergeleken met enkele 
decennia terug is het slechts 
nog een handvol mensen die 
Kerst vieren als het feest van 
de geboorte van onze Verlos-
ser. Lees je de Bijbelse geschie-
denis erop na, dan blijkt dat 
iedere cultuur waaruit God 
verdwenen is, desintegreert. 
Zou dat ook nu aan de hand 
zijn? Of het één echt met 
het ander te maken heeft, 
ook nu, dat durf ik niet te 

zeggen, maar ik zie wel dat 
wij ons steeds gemakkelijker 
buigen voor de afgoden van 
onze tijd. Een oude monnik 
heeft mij eens gezegd dat de 
belangrijkste afgod daarin, 
het “ik” is. Dat God weg is uit 
onze cultuur dat merk je ook 
aan de wensen rond deze tijd. 
Het gaat over “vrolijk, spette-
rend, waanzinnig, te gek, fuc-
king good”, nieuw jaar. “Zalig 
nieuwjaar”, ik durf het soms 

zelf niet eens meer te zeggen 
want ik ben niet graag ouder-
wets. En toch, in dat woordje 
“zalig”, zit nog de verwijzing 
naar het besef dat het leven 
ons gegeven is, dat je zalig 
kunt zijn omdat God je zalig 
maakt.

Dus toch gewoon :  Zalig 
Nieuwjaar! 

Diaken Pieter Raaijmakers

Door de inzet van 
vele vrijwilligers 
waren onze kerken 
weer heel sfeervol 
versierd met bloemen, 
kerstbomen en mooie 
kerststallen. Ook de 
koren en misdienaars 
hebben bijgedragen 
aan een prachtige 
omlijstingen van de 
vieringen. En niet te 
vergeten onze kosters 
die achter de schermen 
alles regisseren.

Allen hartelijk dank 
namens het pastoraal 
team en kerkbestuur!

‘De staat en God, rivalen in moraal’
met dr. Dick Akerboom en Mgr. dr. Gerard 
de Korte

De staat neemt op veel levensgebieden de rol 
van de godsdienst over. In recente besluiten 
over levenseinde en orgaandonatie bv. treedt 
de overheid diep in in de persoonlijke levens-
sfeer. De alwetendheid over de burger en 
haar rol op het gebied van sociale zorg en 
onderwijs werden eerder aangestuurd van-
uit religieuze motieven. De staat wordt in 
toenemende mate de publieke zedenmees-
ter. Is dat erg?
Godsdienst speelt op het officiële maat-
schappelijke speelveld een steeds kleinere 
rol. Achter de voordeur en via migratie ech-
ter bloeit godsdienst in vele gedaantes ook 
weer meer dan ooit.
500 jaar geleden stond Luther op tegen de 
machthebbers van zijn tijd: ‘Hier sta ik, ik 

kan niet anders!’ Zijn inzet op individuele 
verantwoordelijkheid, maar ook op die van 
scheiding van kerk en staat beïnvloeden ons 
tot op de dag van vandaag. We kijken in de 
spiegel van Luther om na 500 jaar het spoor 
te vinden in een verwarrende tijd waarin 
staat en godsdienst de rollen opnieuw ver-
delen.

Twee deskundigen op dit gebied gaan hier-
over met het publiek in gesprek.
De lezing begint om 20.00 uur in de Grote 
Kerk op het Kerkpleintje ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur.
Na de lezing is er een publieksgesprek o.l.v. 
ds. Jan de Vlieger. 
Toegang vrij.

Genoeg om door te geven
Een liedje in de morgen
Heeft mijn somberheid op-
geborgen,
Gaf mij zomaar andere 
ogen.
Heeft mijn stemming om-
gebogen.
Ik was blij dat ik het hoorde,
Dat ’t mijn grijze bui ver-
stoorde. 
En met frisse moed
Ga ik de dag tegemoet.

Bedankt, jij, die dat liedje 
floot!
Bedankt voor die vrolijke 
noot!
En al klonk je liedje even
’t is genoeg om door te 
geven.
De energie bruist in mij op
En stijgt me naar de kop;
Klinkt dóór in iedere groet
Naar wie ik op mijn weg 
ontmoet.

’t Geeft spiegels in de ogen,
maakt blij en opgetogen.
Weerkaatsing van het leven;
Genoeg om door te geven.
’t Goede in de mens komt 
boven
je gaat vanzelf er in geloven:
‘t leven is geweldig, prach-
tig je voelt de goede God al-
machtig!

Marianne du Maine

Diaken Pieter 
Raaijmakers

Met Pieter had ik in zijn 
woonhuis in Zeeland een 
diepgaand gesprek over zijn 
leven, zijn roeping om dia-
ken gewijd te worden, de kri-
tiek van buitenstaanders op 
de kerk en hoe hij naar de 
toekomst van onze parochie 
kijkt. 
Ik was benieuwd hoe hij 
werk combineert met het 

vaderschap en hoe zijn kin-
deren daar mee omgaan.
Het is boeiend om van hem 
te horen hoe hij in zijn eer-
dere loopbaan in de psychi-
atrie naar antwoorden zocht 
op de zin van het leven en 
later ook zich vragen stelde 
over het geloof, mede door 
het feit dat zijn aanstaande 
vrouw voor de kerk wilde 
trouwen. 
Hoewel Pieter zich zorgen 
maakt over de toekomst van 
de kerk vertrouwt hij dat we 
samen met God verder kun-
nen gaan.
De volledige tekst is te lezen 
op de website van de Paro-
chie (www.parochiesintpe-
trus.nl klik dan op het blokje 
‘Nieuws’ en daarna op ‘lees 
meer’).

Marianne du Maine

St.Caeciliakoor Uden bereidt 
zich voor op TV-opnamen 
Op 15 januari wordt door de KRO opnamen 
gemaakt van de eucharistieviering en deze 
wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 2 om 
10.30 uur. Tijdens deze viering zal door het 

St.Caeciliakoor onder andere het Missa Sim-
plex van Piet Stalmeier ten gehore worden 
gebracht. 

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: 09:00 en 10:30

Maandag t/m vrijdag: 19:00

(voorafgegaan door 

Vespers om 18:40)

Eerste dinsdag v.d. maand: 09:30

Vrijdag: 18:00 uitstelling 

H. Sacrament

Dagelijks geopend van 09:00 – 19:30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen: 

Zondag: 11:00

Woensdag: 19:00 (Sint Petruskapel)

De Mariakapel is open 

van 09:15 – 18:45

Dinsdag en vrijdag: 09:15 – 12:30

H. Jacobus de Meerdere
 Zeeland 

Kerkstraat 51, 5411 EA, Zeeland

Vieringen: 

Zondag: 09:30

Vrijdag: 19:00 

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen

Zaterdag:  19.00 uur

Maandag:  19.00 uur

H. Kruisvinding 
Odiliapeel

Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen 

Zaterdag:  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

1e en 3e Zondag van 

de maand: 09:30

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

Omschrijving 
Kerkelijke diensten 

 Boekel Odiliapeel
Volkel

Zeeland

Uden Venhorst

H. Mis stipendium 10 10 10 10

Huwelijksviering 360 360 360 360

Jubileumviering  270 270 270 270

Uitvaart (incl. absoute + avondwa-
ke) mits in zelfde plaats

460 460 460 460

Avondwake (+ absoute) 460 460 460 460

Alleen absoute  (begraafplaats /
crematorium) Uden

250 250 250 250

Uitvaart kind 225 225 225 225

Doop Vrijwillige 
bijdrage

Vrijwillige
bijdrage

Vrijwillige
bijdrage

Vrijwillige
Bijdrage
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