
Info

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr.  09:00 – 13:00 
(vanaf 28 aug.:  9:00 -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
Onderstaande tijden van 
eucharistievieringen gelden 
voor de maanden augustus 
en september (zomerrooster).

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
Zaterdag:  18:30
Zondag:  10:30
Maandag, woensdag 
en vrijdag:  09:00
Dinsdag en donderdag:  19:00
Aanbidding: woensdag:  08:30 

Kapel Zrs. 
Birgittinessen

Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden

Vieringen:
Zondag:  09:00 
i.s.m. Parochie St. Petrus

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

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

H. Jacobus de 
Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 
EA Zeeland

Vieringen: 
Zondag:  09:30

H. Antonius 
Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 
5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke 1e en 3e zaterdag:  17:00

H. Kruisvinding 
Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 
AB Odiliapeel

Vieringen:
Elke 2e en 4e zaterdag:  17:00

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

Vieringen:
Elke 1e en 3e zondag: 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. 

Pastoor van de Laar

Mijn naam is John van de 
Laar, geboren te Nijmegen 
op 25 februari 1965 en ge-
togen in Zeeland in een fijn 
gezin van totaal 5 kinderen. 

Op mijn 20ste ben ik begon-
nen aan de priesteroplei-
ding. Twee jaar filosofie in 
Roosendaal en drie jaar the-
ologie in Mill Hill, London. 
Op 25 mei 1991 volgde de 
priesterwijding, met de eer-
ste H. Mis in Zeeland, daar-
na een benoeming in Hel-
mond. In 2005 benoemde 
de bisschop mij tot kanun-
nik, in 2009 tot deken van 
Asten-Helmond en in 2010 
begon ik in de nieuwe Da-
miaan parochie. 

Ruim 26 jaar ben ik dus 
werkzaam in Helmond. De 
bisschop heeft mij dan ook 

gevraagd om naast mijn ver-
trouwde werkzaamheden in 
Helmond met ingang van 1 
september a.s. waarnemend 
pastoor te worden van de 
St. Petrus parochie in Uden 
en omgeving. Voor mij ook 
een vertrouwd gebied. Mijn 
voornemen is om zoveel mo-
gelijk op maandag en vrijdag 
in de Petrus parochie te zijn, 
en zo nu en dan een zondag. 

Ik wil me graag, binnen de 
mogelijkheden van twee 
pastorale werkgebieden, 
flexibel opstellen en waar 
mogelijk ingaan op vragen 
en verzoeken. In Helmond 
ben ik gewoon om vooral 
decentraal te werken, d.w.z. 
zuinig zijn op alles wat ge-
beurt rond en in een bepaal-
de kerk. Ter kennismaking 
zal ik mogen voorgaan in 

de Eucharistie, te beginnen 
op zondag 24 september om 
10.30 uur in de St. Petrus-
kerk te Uden. Aansluitend 
is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in het parochie-
centrum in Uden onder het 
genot van koffie. Vervolgens 
zal ik graag de komende 
maanden (oktober/novem-
ber) alle parochiekernen 
bezoeken, gewoon op een 
avond, tijdens een kopje kof-
fie. Ik luister graag naar uw 
inbreng en advies. Immers; 
we willen samen kerk zijn: 
helder, hartelijk en gastvrij! 
U hoort en leest hier nog 
over. Ik kijk ernaar uit ken-
nis te maken met u!

Wij heten onze pastoor van 
harte welkom, en wensen 
hem een goede start in onze 
mooie parochie ! 

Het weer thuis 
gevoel in Boekel
Dat krijgen veel mensen 
na een vakantie bij het 
weerzien van de haan op 
de toren van onze mooie  
St Agathakerk.

We hebben het hier niet 
over een menselijke rela-
tie maar over de relatie 
met een gebouw. Toch be-
grijpen we dat veel paro-
chianen en vele vrijwilli-
gers aan dit gebouw zijn 
gehecht. De mensen die 
de kerk helpen versieren 
,de koorleden, de klusjes-
mannen, de mensen die 
helpen bij het plaatsen 
van de kerstbomen of de 
kerststal mee van zolder 
halen. De weduwe die een 
kaarsje komt branden bij 
Maria of die in dit gebouw 
de aanwezigheid van de 
liefde van hun dierbare 
naasten nog kunnen voe-
len. Elke week komen nog 
tussen de zeventig en hon-
derdtwintig mensen in de 
kerk bij elkaar om te bid-
den, hun geloof te delen 
en Eucharistie te vieren. 
Zoals de relatie met je ou-
ders je kan hechten aan je 
ouderlijk huis, zo kan voor 
gelovigen de relatie met 
God ook de gehechtheid 
aan het gebouw waarin je 

dat geloof beleeft verster-
ken. De kerk(gemeen-
schap) is niet dood maar 
wel te klein geworden om 
de lasten voor dit gebouw 
te blijven dragen. We be-
seffen dat elke verande-
ring van de functie van 
dit gebouw, pijn of zelfs 
verdriet kan veroorzaken 
bij mensen die een bijzon-
dere band hebben met of 
op een speciale manier ge-
hecht zijn aan dit gebouw. 

We gaan u vragen tijdens 
een brainstormsessie - die 
we in oktober gaan hou-
den - mee te denken en 
ons te helpen ideeën te 
ontwikkelen voor een re-
alistische en toekomstbe-
stendige oplossing of in-
vulling van dit gebouw. 
Daarvoor vragen we om 
deze gevoelens daarbij te 
respecteren. Als je niet 
kan wachten je ideeën te 
delen, maak er dan alvast 
een gespreksonderwerp 
van op je volgende feestje.

Als je interesse hebt dit 
mee te organiseren neem 
dan contact met ons op!

klankbordgroep.
st.agatha@gmail.com

Communie en vormselvoorbereiding van start
2 September zijn we gestart 
met de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie en 
het Heilig Vormsel. Een flink 
aantal kinderen bereid zich 
hierop voor. Omdat e.e.a.  
meteen na het starten van 

het schooljaar is gestart is 
er nog de mogelijkheid om 
aan te sluiten. U kunt hier-
voor contact opnemen met 
Ingrid v Meer. Het telefoon-
nummer vindt u op de web-
site www.petrus2puntnul.nl.

Kinderen uit groep 4 komen 
in aanmerking voor de Com-
munievoorbereiding en de 
kinderen uit groep 8 of de 
1e van de middelbare school 
komen in aanmerking voor 
het Vormsel.

Dankwoord pater van Zon
In 2016 en 2017 werd in 
de gehele parochie tijdens 
advents- en de vastentijd 
gecollecteerd voor het le-
venswerk van pater André 
van Zon. Tevens zijn er in 
Uden en Boekel  vasten-
maaltijden georganiseerd. 

Pater André, een Venhors-
tenaar, is sinds ruim 40 
jaar werkzaam als missi-
onaris van een congrega-
tie  in Maputo en omge-
ving. Naast zijn parochieel 
werk heeft hij zich de laat-
ste 15 jaar het lot aange-
trokken van de verschop-

pelingen in de hoofdstad 
Maputo (Mozambique).  
Straatarme mensen, voor-
namelijk verlaten vrou-
wen en weeskinderen, die 
als gevolg van een langdu-
rige oorlog, nu hun weg 
moeten vinden met veelal 
een geestelijke  of licha-
melijke handicap. Hij on-
dersteunt deze personen 
met huisvesting, kleding , 
voedsel, medicijnen en de 
jeugd met scholing, met 
als doel re-integratie in de 
maatschappij. 
Dank zij uw gulle giften 
is er met deze actie maar 

liefst 14919 euro  bij ons 
is binnengekomen !
Wij als bestuur van de 
stichting staan garant 
dat deze gelden volledig 
ten goede zullen komen 
aan het project van pater  
André  in Mozambique.
Graag wil ik dit dankjewel 
onderstrepen met de be-
lofte van Jezus aan jullie 
allen: WAT GE VOOR DE 
MINSTEN DER MIJNEN 
HEBT GEDAAN, HEBT GE 
AAN MIJ GEDAAN!

Sjef van Zon, voorzitter St. 
Mutanyana Weru.

MERCI ET AU REVOIR!
Voor alle overweldigende 
blijken van sympathie en 
ondersteuning bij mijn 
afscheid dank ik u allen. 
Wees verzekerd dat mijn 
gebeden bij u zijn: dat 
Gods zegen op u mag blij-

ven rusten en de parochie 
een haven van geloof, 
hoop en liefde mag blijven 
in de kracht van de heilige 
Geest. Adieu, “tot bij God”.

Père Theo

WERELDKERK
Op zondag 24 september 
viert het bisdom van ’s-Her-
togenbosch de Dag van de 
Wereldkerk. In het bijzon-
der de vele duizenden ge-
lovigen in het bisdom die 
oorspronkelijk uit andere 
landen komen, zijn uitge-
nodigd voor de feestelijke 
viering in de Sint-Janska-
thedraal. U bent van harte 
welkom!
De dag begint om 11.45 uur 
met een feestelijke eucha-
ristieviering in de Sint-Jans-
kathedraal, waarin hulp-
bisschop Rob Mutsaerts de 

voorganger is. Aansluitend 
is er een moment van eucha-
ristische aanbidding.
Na de viering bent u van 
harte welkom op het 
Sint-Janscentrum. Journalist 
Ed Arons zal spreken over de 
specifieke bijdrage van mi-
granten aan de opbouw van 
de Kerk in Nederland. Er is 
bovendien gelegenheid om 
gebruik te maken van het 
sacrament van boete en ver-
zoening.

Voor meer informatie:  
wereldkerk@outlook.com


