
Waarom vasten, 
waarom Veertigdagentijd?
De veertigdagentijd voor 
Pasen  is een tijd van 
vasten. Vasten als oefening 
komt voor in alle grote 
godsdiensten. 
Een periode waarin men 
minder en eenvoudig eet, 
maar ook soberder en 
bewuster leeft. Voor ons 
begint die met Aswoensdag 
en duurt tot Goede vrijdag. 
Op deze twee dagen wordt 
nadrukkelijk verwacht 
dat we ons onthouden 
van overdadig te eten, 
drinken, roken en in andere 
genoegens ons duidelijk 
te beperken.  Het meest 
bekende is wel het zich 
onthouden van het eten 
van vlees. Het is een goede 
katholieke gewoonte om 
geen vlees te eten op vrijdag 
maar te vervangen door vis 
of vegetarisch. Door op die 
dag bewuster na te denken 
over het eten, denken we 
automatisch aan het leven 
van Jezus. Misschien dat 
we ook stil staan bij de 

schepping en dat die door 
God aan ons geschonken 
is. Stil staan bij hoe we 
samen de wereld kunnen 
verbeteren en kunnen door 
geven aan de volgende 
generatie. Een prettig 
bijeffect van vasten kan 
zijn dat men gaat afvallen 
of gezonder gaat leven. Het 
geld, dat hiermee wordt 
uitgespaard, kan bestemd 
worden voor de naasten die 
honger lijden of anderszins 
gebrek lijden.

Afvallen, gezonder eten en 
geld uitsparen zijn niet het 
hoofd doel van de vasten. Ze 
helpen ons wel en herinne-
ren ons dat sommige zaken 
nog belangrijker zijn dan 
voedsel of drank. Ze helpen 
ons om bewuster te staan bij 
het lijden, sterven van Jezus 
aan het kruis en de hoop op 
de verrijzenis. 

Maar het eerste doel van de 
Vastentijd, de veertigdagen-

tijd, is om dichter bij God 
te komen. Het is een tijd 
voor ons allen van inkeer 
en gebed. 

Mocht u meer willen weten 
over de vasten of zich laten 
inspireren dan hebben voor 
deze vasten een speciaal 
boekje dat te verkrijgen is 
via het parochiecentrum. 
Dit boekje wil inspireren 
en wel zo dat je dit jaar ook 
wilt vasten om je leven an-
ders in te richten en je rela-
tie tot God te openen. Lies-
beth van Gool interviewde 
o.a. Monic Slingerland (chef 
opinie bij Trouw), Marc Lori-
aux (monnik), Christine de 
Vries (schrijfcoach) en Maris-
ka Litjes (voedingsdeskundi-
ge). Met oefeningen, bijbel-
teksten en meditatie door 
Anselm Grün. 

40 dagen inspiratie door-
middel van interviews, bij-
belmeditatie en voorbeel-
den.

Vastenmaaltijd
Even minderen voor een ander…
Vastentijd, een tijd van be-
zinning, een tijd om het 
met wat minder te doen, 
wellicht geld en aandacht 
te delen met een ander 
mens die uw steun hard 
nodig heeft.

Het is weer zover, de veer-
tigdagentijd, met daar-
bij traditioneel onze aan-
dacht voor de vastenactie. 
Dit jaar zal die bestemd 
zijn ter financiële onder-
steuning van de uit Ven-
horst afkomstige pater 
André van Zon die werkt  
in Mozambique. 

Naast aanhoudende 
politieke spanningen heeft 
dit land ook te lijden onder 
zware moessonregens. 
Temidden van dit alles 
gaat onze pater André 
onverstoorbaar door 
met het bieden van 
een thuissituatie aan 
gehandicapte kinderen 
en hun vaak alleenstaande 
moeders. In een land 
waar zo ongeveer gebrek 

is aan alles bestaat er 
nauwelijks aandacht voor 
gehandicapte kinderen, 
ware het niet dat er nog 
mensen zijn zoals pater 
André.  Ondanks zijn hoge 
leeftijd, 79 jaar, blijft hij 
een rots van vertrouwen, 
hun enige houvast. En 
al stijgt ook pater André 
het water nu letterlijk tot 
aan de lippen, ophouden 
is voor hem geen optie. 
Waar zouden de kinderen 
dan naartoe moeten? 
Laat ons hier, vanuit ons 
comfortabele leventje,  
iets opzij leggen om het 
goede werk van pater 
André te steunen. Niets 
doen voor deze kinderen 
is helemaal ondenkbaar! 
Daarom zullen tijdens 
de hele veertigdagentijd 
in alle kerken van onze 
parochie collectebussen 
of mandjes voor dit goede 
doel te vinden zijn. 

Uw bijdrage is welkom en 
noodzakelijk!  Alvast har-
telijk dank.

Het M.O.V. organiseert ook 
dit jaar weer  een vasten-
maaltijd. Met deze solida-
riteitsmaaltijd willen we 
samen zijn, samen eten, 
samen bezinnen en ons 
verbonden weten met 
onze noodlijdende mede-
mens; de kosten bedragen 
€  11,- per persoon.

Vastenmaaltijd Uden:
U bent van harte welkom 
op donderdag  23 maart 
a.s. in het Parochiecen-
trum , Kerkstraat 25 in 
Uden, aanvang  18.00 uur. 
Aanmelden bij het paro-
chiecentrum, 0413 263154 
of  per email via:  info@pa-
rochiesintpetrus.nl

Vastenmaaltijd Boekel:
U bent van harte welkom 
op 30 maart a.s. in het 
Vriendenhuis van het zorg-
centrum Sint Petrus te 
Boekel; start eveneens om 
18.00 uur. Aanmelden bij  
Joep Trienekens, telefoon 
0492-322439,of per email: 
j.trienekens1@chello.nl 

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. 

Verkiezingen 
Dit jaar worden in de Veer-
tigdagentijd ook verkie-
zingen gehouden voor de 
Tweede Kamer. Als bisschop 
nodig ik u graag uit om deze 
verkiezingen uitermate seri-
eus te nemen en uw geweten 
te volgen bij het uitbrengen 
van uw stem. In ons land 
heerst bij velen een gevoel 
van onbehagen. 
Veel mensen maken zich 
zorgen over hun eigen toe-
komst, over de medische 
zorg, over onze veiligheid 
en de toekomst van onze 
aarde. Helaas maken sommi-
ge politici van dit ongenoe-
gen gebruik om als nieuwe 
rattenvangers van Hame-
len mensen te verleiden tot 
negativisme en populisme. 
Vanuit het katholieke den-
ken over de rechtvaardige sa-
menleving is dit echter een 
gevaarlijke ontwikkeling. 
Het is gevaarlijk om groe-
pen mensen tegen elkaar 
uit te spelen; om met grove 
taal het debat te voeren; om 
onderdelen van onze rechts-
staat als nep te betitelen en 
de vrijheid van godsdienst 
op te heffen door de bouw 
van moskeeën te verbieden 
evenals de Koran. Vanuit ka-
tholiek perspectief zijn wij 
geroepen om de waardig-
heid van iedere mens als 
schepsel van God te bescher-
men, solidair te zijn met el-
kaar en ons eigenbelang of 
deelbelang te zien binnen 
het kader van het algemeen 
belang. Alleen zo bouwen 

wij aan een leefbare en hu-
mane samenleving.
 
Tijd van verbinding 
De Veertigdagentijd geldt 
binnen onze Kerk als een 
tijd van verbinding. Onder-
linge relaties kunnen koud 
worden en zelfs kapot gaan. 
Op weg naar het Paasfeest 
kunnen wij bekoelde rela-
ties vernieuwen en gebroken 
relaties herstellen. Dat geldt 
voor ons persoonlijk leven 
maar ook voor het maat-
schappelijk leven. Hopelijk 
nemen na 15 maart politici 
van het brede midden hun 
verantwoordelijkheid. Juist 
zij zijn geroepen om werkba-
re antwoorden te vinden op 
de vragen van bezorgde bur-
gers, vooral op het terrein 
van bestaanszekerheid, vei-
ligheid en de toekomst van 
onze wereld. 
Het Paasfeest heeft alles te 
maken met nieuw leven. De 
Vastentijd vormt een tijd van 
ommekeer naar Christus toe. 
Mijn eigen ik moet steeds 
meer door de Heer worden 
omgevormd. Vormt Chris-
tusgelijkvormigheid niet het 
hart van iedere christelijke 
spiritualiteit?  Vanuit deze 
gelovige overtuiging wens 
ik ons allen een vruchtba-
re Veertigdagentijd op weg 
naar het Paasfeest. Gods 
Geest wil ons doen delen in 
het nieuwe leven dat Chris-
tus ons aanbiedt. 
 
Mgr. dr. Gerard de Korte 

Rondleiding communicanten 
in de kerk van Zeeland
Op donderdag 9 februari 
hadden de communicanten 
na schooltijd een uitstapje 
naar de kerk. De rondleiding 
stond gepland, na wat ge-
dronken te hebben waren we 
er klaar voor. De groep werd 
in tweeën gedeeld en de ene 
groep vertrok naar de sacris-
tie om daar van koster Mies 
uitleg te krijgen over alles 
wat er nodig is voor het vie-
ren van de eucharistie. Niet 
alleen werd er geluisterd, 
maar vele attributen ston-
den en hingen klaar om te 
bekijken en vragen over te 
stellen. 
De tweede groep startte ach-
ter in de kerk bij de wijwa-
tervaten langs de deur, we 
maakten samen het kruis-
teken zoals gebruikelijk is 
bij het betreden van de kerk 
voor een viering. Een tocht 
door de kerk voert langs de 

mooie glas in lood ramen 
met o.a. afbeeldingen be-
trekking hebbende op het 
sacrament van de eucharis-
tie, langs de kruisweg, de 
biechtstoel, het Maria altaar 
en het priesterkoor. Waar 
dient de Godslamp voor, het 
wierookvat, de biechtstoel 
en het tabernakel? Allemaal 
plaatsen en attributen waar 
veel over te vertellen valt, vol 
aandacht en vragen hebben 
de communicanten en enke-
le ouders de rondleiding ge-
volgd. Na een wisseling en 
een gezamenlijk dankgebed 
bij Maria en het kind Jezus 
ging ieder weer huiswaarts 
met het gegeven iedere zon-
dag welkom te zijn bij de eu-
charistieviering met na af-
loop gelegenheid tot meer 
vragen, want er is natuurlijk 
veel meer wat bekeken kan 
worden en om uitleg vraagt!

Vastenactie
Wij als parochie ondersteunen dit jaar pater 
André van Zon uit Venhorst.  Sinds 1972 is 
Van Zon als priester – missionaris werkzaam 
in Mozambique. Hij ondersteunt daar een 
groep van alleenstaande vrouwen met een 
handicap en ouderloze kinderen die leven in 
gezinsverbanden. Ze trachten gezamenlijk 

een zelfstandig bestaan op te bouwen. Uw 
bijdrage kunt u storten op:
NL32ABNA 057.09.72.345
t.n.v. Stichting “Mutanyana Weru Venhorst.”
Mutanyana Weru is een uitdrukking in een 
van de lokale talen, hetgeen vrij vertaald 
zoveel betekent als Our Home, Ons Thuis.


