
Goed kersen eten…
Het is goed kersen plukken 
en eten in Uden. Daar is het 
nu ook weer de tijd voor. 
Op de meest uiteenlopen-
de manieren is er het af-
gelopen jaar weer ook pas-
toraal weer gezaaid en nu 
is het rustig verder wach-
ten óp en werken áán de 
oogst. Uiteindelijk is het 
toch God zelf, die het ge-
zaaide tot wasdom brengt. 
De komende tijd gaat het er 
om, dat het gezaaide goed 
in een vruchtbare bodem 
van het hart van de mens 
terecht komt en verder ont-
kiemt. Uiteindelijk is het al-
lemaal bedoeld om tot die 
Godsontmoeting te komen. 

Daarvoor is wel goede 
grond nodig: een ontvanke-
lijk hart voor Gods woord 
en zijn liefde.  Geen hart 
dat hard is als steen, en 
dat door de hitte van beko-

ringen en de distels van de 
waan van de dag verdort of 
verstikt (vgl. Mt.13,3-23). 
Voor dat ontvankelijke hart 
is regelmatig contact met 
God nodig door het gebed. 
Dan is het hart vanzelf ge-
richt op Hem. Het is als de 
regen die de aarde door-
drenkt, en waarvan de pro-
feet Jesaja zegt: “Zoals de 
regen en de sneeuw uit de 
hemel neerdalen en daar-
heen pas terugkeren, wan-
neer zij de aarde hebben 
gedrenkt, haar hebben be-
vrucht en met planten be-
dekt, wanneer zij zaad heb-
ben gegeven aan de zaaier, 
en brood aan de eter; zo 
zal het ook gaan met mijn 
woord, dat voortkomt 
uit mijn mond; het keert 
niet vruchteloos naar Mij 
terug, maar pas wanneer 
het heeft gedaan wat Mij 
behaagt, en alles heeft vol-

voerd, waartoe Ik het heb 
gezonden” (Jes.55,10-11). 
De vruchten daarvan laten 
zichzelf vroeg of laat zien. 
Hopelijk zullen de verschil-
lende doelgroepen van ons 
pastoraat merken dat die 
aandacht vóór en liefde ván 
God voor hen blijvend is. 
Een nieuwe pastoor heeft 
hetzelfde heil voor ogen 
voor allen die aan zijn zor-
gen worden toevertrouwd. 
Als we vertrouwen op de 
werking van de heilige 
Geest in ons, die ons in zijn 
kerk bijeenbrengt in ge-
loof, hoop en liefde, zullen 
we mooie wegen kunnen 
gaan naar een toekomst 
waar we mogen proeven 
van die vruchten van de 
Geest. En dan zal het straks 
ook voor de nieuwe pastoor 
hier goed kersen eten zijn.

Pastoor Th. van Osch.

Processie en openluchtmis in Odiliapeel
In 1995 is op de kruising Wolf-
straat-Torenvalkweg een kapel ge-
realiseerd waar sindsdien jaarlijks 
een openluchtmis plaatsvind ter 
ere van de Heilige Odilia.
 
Tegenwoordig is een processie 
een unieke gebeurtenis. In de 
jaarlijkse processietocht naar de 
kapel worden de relikwieën van 
de plaatselijke patrones en het 
parochievaandel met de beelte-
nis van de H.Odilia meegedragen. 
In Odiliapeel vindt deze proces-
sie  al jaren plaats en deze tradi-
tie willen we graag in stand hou-
den. Deelnemers zijn onder andere 
muziekvereniging St. Marcellus, 
het Gemengd koor, misdienaars 

en vertegenwoordigers van diver-
se plaatselijke verenigingen met 
hun vaandels en vlaggen.
Op zaterdag 1 juli 2017 begint de 
openluchtmis om 19.00 uur bij de 
Odiliakapel.
De processie naar het kapelletje 
start om 18.30 uur vanaf het kerk-
plein.
Bij kans op slecht weer vindt de 
viering plaats in de kerk van H. 
Kruisvinding.  Na afloop wordt er 
koffie geschonken op het bospad 
naast de kapel.
Wij stellen het op prijs als andere 
verenigingen en belangstellenden 
bij deze processie aan willen slui-
ten en hopen er een mooi evene-
ment van te maken !

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. 

“Partir c’est mourir un peu” (2) 
– Over de signalen
Dit is een Frans gezegde dat bete-
kent: “Afscheid nemen is een bé-
tje sterven”. Zo voelt het enigszins 
vanuit verschillende hoeken, als-
ook voor mezelf. 

God openbaart zich
Ons geloof is een openbaringsge-
loof. Deze goddelijke openbaring 
is weliswaar afgesloten bij de dood 
van de laatste apostel van Jezus, en 
heeft zijn neerslag gevonden in de 
heilige Schrift, maar de werking 
van de Geest gaat door de eeuwen 
heen verder in de woorden en 
daden van zijn volgelingen en de 
gebeurtenissen van het leven.

Tekenen van de tijd en gebeurte-
nissen herkennen
Met een beetje historisch besef, 
en terug kijkend op mijn leven tot 
dusver, is de voorliefde voor het 
Franse land, zijn taal en cultuur, 
vanaf mijn vroege jeugd al duide-
lijk. Sinds een jaar bid ik nu de per-
soonlijke getijdengebeden van het 
brevier alleen nog in het Frans. Het 
is mijn ‘spirituele taal’ geworden, 
waarmee de inhoud van de woor-
den dieper in me doordringt dan in 
het Nederlands. Een eerste signaal.

In de loop van de afgelopen jaren 
heeft tijdens mijn vakanties de 
kapel van Notre Dame de Colom-
bier een zodanige aantrekkings-
kracht gekregen, dat ik daardoor 
afgelopen najaar eigenlijk het liefst 
ter plekke had willen blijven. Maar 
het leven is natuurlijk geen vakan-
tie. Wel met beide benen op de 
grond blijven en je verantwoorde-
lijkheden weten!

Echter, de combinatie van het ge-
voel van thuiskomen op deze lo-
catie, de voorliefde voor Frankrijk 
vanaf mijn jeugd, de ‘spirituele 
taal’, de aantrekkingskracht tot 
een meer beschouwend leven na 
alle ervaringen van 28 jaar actief 
en intensief parochiepastoraat, de 
krachtige innerlijke roepstem ter 
plekke, en de concrete gebeurte-
nissen daar en hier, die ik niet an-
ders kan beschouwen als ‘knipoog-
jes’ en aanwijzingen van de Heer 
en als ‘influisteringen van de hei-
lige Geest’ (aldus de heilige Fran-
ciscus van Sales), bevestigen mij in 
de overtuiging dat dit een ‘tweede 
roeping’ is van Gods wege.

Pastoor Theo van Osch

Informatie-avonden 
Communie en Vormsel
Seizoen 2017 – 2018
De Werkgroep Petrus 2.0 is alweer volop aan de 
slag met de voorbereidingen voor het Vormsel en 
de Eerste communie voor de uitreiking in 2018. 
De communievieringen zullen in 2018 in alle 
parochiekernen worden gehouden, de vormselviering 
echter alleen in Uden. De voorbereidingsbijeenkomsten 
gaan van start op zaterdag 2 september, daarna 
maandelijks afwisselend op zondag en zaterdag. 

Informatieavonden
In de aanloop hiernaartoe zal binnenkort  in elke 
parochiekern een informatieavond worden gehouden: 

15 juni 20:00 in Odiliapeel, repetitielokaal in de kerk;
22 juni 20:00 in Venhorst, dagkapel in de kerk;
23 juni 19:00 in Boekel, Luciazaaltje;
29 juni 19:30 in Zeeland, parochiezaaltje naast de kerk;
30 juni 19:00 in Volkel, d’n Inloop in de pastorie;
13 juli 20:00 in Uden, parochiecentrum.

Uiteraard is het mogelijk om als een datum niet in uw 
agenda past een andere locatie te kiezen. De ouders van 
vormelingen vragen wij echter om, indien enigszins 
mogelijk, de avond te Uden bij te wonen, aangezien hier 
specifiek voorlichting zal worden gegeven over het Vormsel. 

Mijn kinderen.
Onlangs was ik bij een ouder echt-
paar op bezoek en wij spraken over 
kerk en geloof, huwelijk en gezin 
etc. Al pratende kwamen we ook bij 
onze kinderen uit die de kerk met 
zo’n groot gemak links laten liggen, 
ondanks dat we toch ons uiterste 
best gedaan hebben om ze iets mee 
te geven.  En ook de veelgehoorde 
vraag; “Hebben we het dan toch ver-
keerd gedaan?”, komt om de hoek 
kijken. 

De heer des huizes ging naar binnen 
en kwam terug met een vergeeld 

misboekje uit 1999 met daarop zijn 
antwoord in de vorm van een ge-
dicht dat hij al die tijd bewaarde. 

Mijn kinderen. 

Ik kan mijn kinderen 
het geloof niet geven, 

Genade zit niet bij de erfenis.
Het gebed voor hen is 
mij slechts gebleven, 

dat ik in Uw Rijk straks geen 
van mijn kinderen mis.

Ik kan mijn kinderen 

het geloof niet geven.
Dus pleit ik dagelijks 
Heer op Uw verbond.

U was er, bij het begin 
van hun leven,

en toen U vol genade bij 
hun doopvont stond. 

U hebt beloofd: “Ik wil al-
tijd je Vader zijn”.

Maar ik weet niet of ze nog 
uw kinderen willen wezen. 

Dat is, o grote God mijn 
twijfel en mijn pijn,

Ze leven dikwijls bij U weg 

naar ik moet vrezen. 
Vader ik wil voor al mijn 

kinderen vragen
en buig mijn knie-
en voor U elke dag:

Wilt U ze in Uw groot er-
barmen dragen, 

bewaar ze dicht bij U tot 
aan hun laatste dag.

Naar een gedicht van 
ds. Sikko Landheer,
diaken Pieter Raaijmakers. 


