Info

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

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:
zondag:
maandag t/m vrijdag:
eerste dinsdag van
de maand:

18.30
10.30
19.00
09.30

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen:
Zondag:
Woensdag:
(Sint Petruskapel)

10:30
19:00

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 5411
EA Zeeland
Vieringen:
zondag
vrijdag

09.00
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:
Iedere woensdag:

18:30
19.00

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216
Vieringen:
Iedere zondag:

09:00

Woord- en Communieviering als inspirerende
liturgische viering
Elke zon- of feestdag waarop er in een parochiekerk van
onze pastorale eenheid om welke reden dan ook geen
eucharistieviering kan doorgaan, zal daar een waardige
woord- en communieviering gehouden worden. Het gaat
hier om het voortbestaan van levende, levenskrachtige
en dienstbare gemeenschappen, die getuigenis afleggen
van hun geloof. Het Tweede Vaticaans Concilie omschreef
de eucharistie als dé bron en het hoogtepunt van het
christelijk leven.
Ook latere pauselijke documenten hebben het over het
“recht op eucharistie” van
de gelovige gemeenschap.
Maar in de vijftig jaar na Vaticanum II zijn de tijden veranderd. Het priestertekort
probeert men te ondervangen door te werken met eucharistievieringen bij beurtrol in diverse kerken. Maar
deze beslissing gaat uit van
een goede mobiliteit van senioren, momenteel kerkgangers in hun eigen parochie.
De verplaatsing naar een
andere dan hun eigen parochiekerk zou voor hen wel
eens een probleem kunnen
zijn. Mensen die in principe
wel mobiel zijn, maar wat
minder gemotiveerd, gaan
nu wel naar hun vertrouwde parochiekerk waar ze
achteraf vaak gezellig blijven napraten. Misschien zou
het wegvallen van die ver-

trouwde omgeving en kennisenkring reden kunnen zijn
om langzaam af te haken.
De eucharistieviering is één
van de sacramenten die de
aanwezigheid of het voorgaan van een priester vereist. Maar om de plaatselijke
geloofskern een maximum
aan kansen te bieden op de
rijkdom van een oprechte
geloofsbeleving tijdens een
liturgische viering, is een
woord- en communieviering een waardig en krachtig alternatief wanneer
geen priester kan voorgaan.
Samen vieren is een geheel
van samen bidden, samen
zingen, samen het brood
delen, samen in stilte tot inkeer komen en mediterend
bewust worden van de kansen die wij krijgen te mogen
leven naar het voorbeeld van
Jezus en zijn oproep om die
verantwoordelijkheid op te

nemen. Het is een vieren
waar wij als gelovige, samen
met anderen, God begroeten
en de “gemeenschap met de
verrezen Heer” vieren.
Bij een woord- en communieviering is ook het overbrengen van het woord bij
de lezingen van de dag aanwezig, daarbij ook het verklaren van het voorgelezen
woord of het “hertalen” in
de homilie van deze woorden naar het leven als gelovige, naar het leven van onze
geloofsgemeenschap, hier
en nu. De actieve betrokkenheid en verbondenheid van
de aanwezige kerkganger
zal dan heel duidelijk zichtbaar en voelbaar moeten
zijn bij de gaven en bij het
samen delen van de vooraf
geconsacreerde hosties; bij
het samen bidden of zingen
van het Onze Vader en bij
het uitspreken van de vredewens. Op die wijze is vieren
symbool van zo vele facetten
van Gods menslievendheid,
zijn barmhartigheid voor de
mens, zijn dicht-bij-de mens
zijn in momenten van vreugde en zeker op momenten
van lijden en verdriet.
Het is een keuze voor een
volledige, bewuste en actie-

ve deelname van het volk
Gods aan de liturgie; van
toeschouwer naar actieve
deelnemer aan het ganse
gebeuren. De kern van de
woorddienst is niet de lector die leest, maar de gemeenschap die luistert. Niet
alleen de gebedsteksten bepalen de kwaliteit van de liturgie, wel de biddende, actief deelnemende houding
van de gelovigen. De handelende persoon van de liturgie is niet alleen de voorganger, noch het koor, maar de
geloofsgemeenschap in haar
geheel. Niet de persoonlijke

devotie staat op de voorgrond, wel het besef dat we
deel uitmaken van een collectief gebeuren: We gaan
samen staan voor onze God
om op die wijze gestalte te
geven aan onze relatie met
de barmhartige, vergevingsgezinde God.
De essentie is en blijft: een
geloofsgemeenschap die bijeenkomt om haar geloof te
vieren, om haar verbondenheid met de verrezen Heer
te vieren, om zich te voeden
aan de levende Heer in ons
midden.
Diaken Henk van Thiel

De prachtige doopvont in de Boekelse Kapel

7 Sleutels tot een beter begrip van de Bijbel
De Bijbel is het belangrijkste
boek voor ons christelijk geloof. Toch is het voor veel katholieken een onbekend en
ontoegankelijk boek. Dat is
jammer, want wie de Bijbel
goed leest, boort een bron
van onuitputtelijke inspiratie aan. In de Bijbel zijn
mensen aan het woord uit
een volstrekt andere cultuur
dan de onze. Ze formuleren
vanuit een wereld -en mensbeeld dat enorm verschilt
van het onze. We stoten op
allerlei voorstellingen, opvattingen, voorschriften en
wonderen die haaks staan op
ons huidig levensgevoel. Ge-

volg is dat, wie de tekst van
de Bijbel alleen maar letterlijk verstaat, meestal op het
verkeerde been wordt gezet.
En dan levert lezen van de
Bijbel in plaats van verheldering en bemoediging vooral
vervreemding op. Daarom
wil deze cursus u 7 belangrijke sleutels aanreiken
voor een goed verstaan van
de Bijbelse teksten. Behalve
dat u geleerd wordt welke
sleutels dat zijn, wordt er
ook geoefend om ze toe te
passen op de Bijbeltekst. De
cursus omvat 5 bijeenkomsten en staat onder leiding
van Jan Vogels. Van 1980 tot

Kerkelijke diensten
Petrusparochie
2018

Communie en vormselwerkgroep
Petrus 2.0

De kosten voor kerkelijke
diensten in 2018 zijn nauwelijks verandert.
H. Mis stipendium
10,Huwelijksviering
370,Jubileumviering
280,avondwake) mits in
zelfde plaats
460,Avondwake (+ absoute) 460,Alleen absoute
(begraafplaats/
crematorium Uden
250,Uitvaart kind
225,Doop
(vrijwillige bijdrage)
De grafkosten voor Volkel,
Zeeland en Odiliapeel kunt
u vinden op onze site:
www.parochiesintpetrus.nl

1988 was hij werkzaam in
Uden als distriktskatecheet.
Vandaar is hij naar Chili vertrokken en na terugkomst
tot zijn pensionering werkzaam geweest als pastoraal
werker in Helmond. Hij
werkte daar o.a. in het pastoraal team van de Damiaanparochie met pastoor J. van
de Laar.
De bijeenkomsten vinden
plaats op; 24 januari, 7 en
21 februari, 7 en 21 maart
(woensdagen) in het parochiecentrum in Uden en
ze beginnen om 20.00 uur
(tot ±21.45 uur). Aanmelden

In het weekend van 15 december j.l. zijn kapelaan Herman, Hanneke, Nick en Ingrid (team leden Petrus 2.0)
samen met de vormelingen op kamp geweest in Helvoirt.
Samen met het Are You
Ready team van de Katholieke Charismatische vernieuwing hebben we een
inspirerend en gaaf weekend mogen beleven. Inhoudelijk verder voorbereidt op
het sacrament van het heilig
Vormsel en dat aan de hand
van uitleg en spel. Met als
afsluiting een eucharistieviering verzorgt door de vormeling in de aanwezigheid van
hun ouders.
Tijdens de kerstavond in

Boekel hebben de communicantjes uit Boekel de viering
opgeluisterd met kerstliedjes. We hadden een compleet kinderkoor van zeker
30 kinderen!
Op 6 jan hebben we een stap
gemaakt met alle communicanten, vormelingen en hun
broertjes en zusjes. In maart
dopen we nog een communicant en zullen we actie gaan
voeren ten behoeve van ons
goede doel in Ghana.
Hierover de volgende keer

Ik ben er voor je
Ik zag de hemel niet;
de zon, de vogels in de lucht.
Intens was mijn verdriet,
slechts ademen in gezucht.
Ik kon er niet bij
en was zo verscheurd
dat het zwarte in mij
de dag had ontkleurd.
Eenzaam gevangen
in kommer en pijn
zonder het verlangen
om gelukkig te zijn.
Ik knielde neder
waar een zachte bries
liefdevol en teder
over mijn tranen blies.
God had mij aangeraakt,
zo voelde het althans,
Hij, die mij bewaakt
bracht mij in balans.
Hoe kon ik God vergeten
in al mijn somberheid?
En dat Hij zo laat weten:
Ik was er voor je, al die tijd!

Marianne

