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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:  10.30 

maandag t/m vrijdag:  19.00

eerste dinsdag van 

de maand:  09.30 

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen: 

Zondag:  10:30

Woensdag:  19:00 

(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de 
Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 
EA Zeeland

Vieringen: 

zondag  09.00

vrijdag  19.00

H. Antonius 
Abt Volkel

Kloosterstraat 2A, 
5408 BC Volkel

Vieringen:

Elke zaterdag:  18:30

H. Kruisvinding 
Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 
AB Odiliapeel

Vieringen:

Iedere zaterdag:  18:30

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Tel. 0492-351216

Vieringen:

Iedere zondag:  09:00

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

Veertig-dagen-de-tijd
Deze week is met de 
viering van Aswoensdag de 
Veertigdagentijd, oftewel de 
Vastentijd, weer begonnen. 
Dit jaar wel erg kort na 
Kerstmis, maar in het jaar 
325 is op het concilie van 
Nicea bepaald, dat Pasen 
altijd op de eerste zondag, 
na de eerste volle maan 
van het nieuwe jaar moet 
vallen. Tel daar 40 dagen 

vóór en de Veertigdagentijd 
begint op 14 februari. 
Vroeger is de nadruk bij 
deze voorbereidingstijd op 
het belangrijkste feest van 
de christenheid zozeer op de 
versobering, op het ‘vasten’ 
komen liggen, dat de tijd er 
zelfs naar genoemd werd; 
“de Vasten”. Tegenwoordig 
besteden we liever aandacht 
aan voorbereiding in de 

breedte. Dat betekent dat 
we meerdere vormen van 
inkeer betrachten, zoals; 
minder eten, afzien van 
genotmiddelen, een periode 
minder T.V. kijken, even wat 
minder gamen en al die 
andere gewoonten die ons 
leven zo bepalen. Het afzien 
van al die dingen is niet een 
doel op zichzelf, maar een 
middel om meer innerlijke 

ruimte te creëren voor de 
belangrijkste dingen van het 
leven; liefde tot God en liefde 
tot de naaste. Die vinden 
hun vorm in meer gebed, 
meer stilte, meer aandacht 
voor de naaste en hulp 
aan de armen. Met  name 
tijdens het Paastriduüm 
(Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Pasen) zal er in 
onze parochie intens gevierd 

worden en op Stille Zaterdag 
zullen enkele inleidingen 
verzorgd worden in het 
Parochiecentrum. Deze 
fase van voorbereiding, die 
eigenlijk ons hele leven 
omvat, loopt uit  op het 
hoogtepunt dat we met 
Pasen mogen vieren; de 
Verrijzenis, onze hoop op 
eeuwig leven bij Hem. 

Pieter Raaijmakers

Aangespoord door de uitzending “Verlaten” van de pu-
blieke omroep, een documentaire over  scheiding op 
5 februari jl., ben ik weer eens in de pen geklommen. 

In de verhalen van degenen 
die verlaten waren, werden 
allerlei redenen genoemd 
om uit elkaar te gaan, goede 
en minder goede. Wat een 
hel voor minstens één van 
de partijen, om van de kin-
deren nog maar niet te spre-
ken! Wat mij opviel was dat 
niemand ook maar met één 
woord repte over het feit dat 
er ooit sprake is geweest van 
een belofte. Ik weet het, in de 
tijd dat ik nog “ouderwets” 
trouwde heette het voor een 
groeiend aantal jongeren al 
onzin om een “boterbrief-
je”, te halen. En inderdaad, 
als het huwelijk niet méér 
is dan het halen van een bo-
terbriefje, dan kun je het net 
zo goed niet doen. “Ja, als er 
kinderen komen, dan is het 

wel goed om zekerheid te 
bieden”; heet het ook. Maar 
je trouwt toch niet met de 
kinderen? Je trouwt met el-
kaar! Je dient eerst zeker te 
weten, dat je met en voor 
elkaar zult vechten “tot de 
dood ons scheidt” zodat in 
die veilige omgeving een 
kind geboren kan worden 
en een thuis kan vinden. 
En de huwelijksbelofte, mits 
die bewust beleefd wordt, 
kan heel nuttig zijn bij het 
realiseren van een stabiele 
relatie. Dat je keuze “voor 
eens en voor altijd, en door 
dik en door dun is”. Niet 
dat het gemakkelijk is. He-
lemaal niet, maar de belof-
te begint zijn werk juist te 
doen op die momenten dàt 
het niet gemakkelijk is.

Moeten mensen dan altijd 
maar, tegen wil en dank, 
desnoods ruziënd bij elkaar 
blijven? Nee, natuurlijk niet! 
Maar er gaat zoveel aan een 
scheiding vooraf. En het be-
gint meestal zo onschuldig. 
Dit zijn de twee allerbelang-
rijkste beginselen; Begint 
eer gij bezint en communi-
catie. Mensen, jonge mensen 
werpen zich tegenwoordig 
vlug met heel hun hebben 
en houden in elkaars han-
den. En dan het tweede 
punt; communicatie. Of mis-
schien is communicatie wel 
het eerste en enige punt dat 
van belang is voor een goede 
relatie. 
Wat gaat dit allemaal bete-
kenen voor relatievorming 
in de komende decennia? 
Misschien eens een goede 
thema-avond over opzetten.

diaken Pieter Raaijmakers

Het huwelijk: passé?

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 daarbij tra-
ditioneel onze aandacht voor 
de vastenactie. Dit jaar zal 
die bestemd zijn ter finan-
ciële ondersteuning van het 
werk van Patrick Owusu .Hij 
heeft een groot deel van zijn 
opleiding genoten in Rome, 
samen met onze kapelaan 
Herman Schaepman. Patrick 
is op 6 januari jl. tot pries-
ter gewijd  in het Afrikaanse 
Ghana, waar hij al actief was 
als diaken in zijn parochie. 
Zijn doel is het uitbreiden 
van faciliteiten voor de op-
leiding van de kinderen in 
zijn parochie waar de voor-
zieningen op dit moment 
nog ontbreken of erg sober 
zijn. Zo heeft het schooltje 
waar Patrick werkt dringend 
behoefte aan een fatsoenlijk 
toiletgebouw en is verbete-
ring van de drinkwatervoor-
ziening hoognodig. 

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 medemens; de 
kosten bedragen €  11,- per 
persoon.

Vastenmaaltijd Uden:
U bent van harte welkom op 
donderdag  8 maart a.s. in 
het Parochiecentrum , Kerk-
straat 25 in Uden, aanvang  
18.00 uur . Aanmelden bij 
het parochiecentrum, 0413 
263154 of  per email via:  
info@parochiesintpetrus.nl

Vastenmaaltijd Boekel:
U bent van harte welkom op 
15 maart a.s. in het Vrien-

denhuis van het zorgcen-
trum Sint Petrus te Boekel; 
start eveneens om 18.00 uur. 
Aanmelden bij  Joep Triene-
kens, telefoon 0492-322439, 
of per email: j.trienekens1@
chello.nl 

Ook zullen tijdens de hele 
veertigdagentijd in alle ker-
ken van onze parochie col-
lectebussen of mandjes voor 
dit goede doel te vinden zijn. 
Of overmaken op:  NL25 
RABO 017 49 48 999 t.n.v.  
“Vastenactie 2018”. Uw bij-
drage is welkom en noodza-
kelijk!  Alvast hartelijk dank.

Vastenmaaltijd
Even minderen voor een ander… Huis of ziekenbezoek

Als u zelf,  een van uw familieleden, of kennissen er 
prijs op stelt om bezoek te  ontvangen van  iemand  van 
het pastoraatsteam, wilt u dat dan even laten weten via 
het parochiecentrum. Onze pastores zijn graag bereid 
u te komen bezoeken!

Rijkdom
Met de vastentijd, waar-
in de werken van barm-
hartigheid centraal staan, 
denk ik sterk aan mijn 
vader. 
Met zijn levenshouding: 
het zich ten dienste stel-
len van God met het ge-
bruik van zijn talenten, in-
spireert hij mij nog steeds. 
Hij werkte hard voor zijn 
grote gezin en hij was 
trots, zowel op zijn werk, 
zijn taak als echtgenoot, 
huisvader en gelovig man. 
Maar altijd met een ne-
derigheid, waarbij ik zijn 
bezieling en liefde altijd 
weer herken. 
Werktuig van God, dat 
was hij….

Net zo automatisch als 
ademen, eten, praten en 
lachen ga je er van uit dat 
alles door blijft gaan… 
Iedere morgen sta je op 
in de verwachting dat je 
lichaam en je hersens je 

daarbij niet in de steek 
laten….
Totdat er iets gebeurt 
waardoor deze vanzelf-
sprekendheid een gevoeli-
ge slag wordt toegediend: 
een ongeluk, een plotse-
ling verdriet, armoede, 
ziekte, dood… 

Wij hebben de rijkdom 
om drinken en voedsel te 
zijn voor anderen. 
Maar hoe gaan we er mee 
om? 
Zijn wij vanzelfsprekend 
‘eten en drinken’ voor el-
kaar?

Moge God ons inspira-
tie geven en elkaar blij-
vend steunen en enthou-
siasmeren, zodat we met 
trots mogen weten dat we 
samen deel uitmaken van 
een levende en dienende 
Katholieke Kerk!

Marianne du Maine 

De vastenactie van onze 
parochie staat dit jaar in 
het teken van de hulp aan 
een school in een dorpje in 
Ghana. Kinderen van groep 
7 van de Communie en 
Vormsel werkgroep, Petrus 
2.0 hebben via Facetime-ge-
sprekken contact gelegd met 
de priester uit het dorp en 
zijn te weten gekomen dat 
er geen stromend water 
is en dat het toilet dat de 
schoolkinderen gebruiken 
kapot is. Het is heel belang-
rijk voor de gezondheid van 
de kinderen om een schone 
WC te kunnen gebruiken; 
maar, hiervoor is 10.000 
euro nodig. 
Daar kunnen wij samen met 
de andere kinderen van Pe-
trus 2.0 een mooie bijdrage 
aan leveren! Het idee is om 
met alle kinderen een spon-

sorloop te organiseren en 
daarnaast een markt te hou-
den om geld in te zamelen 
voor deze toiletten. Kinde-
ren die hard kunnen rennen 
kunnen zich per ronde laten 
sponsoren om een zo hoog 
mogelijk bedrag binnen 
te halen. Andere kinderen 
kunnen bijvoorbeeld kaar-
ten maken of sieraden om 
te verkopen, of iets lekkers 
bakken. Deze markt en de 
sponsorloop zullen op zon-
dag 25 maart plaatsvinden 
direct na de mis in de Petrus-
kerk in Uden. 

De mensen die na de mis 
van 10.30 uit de kerk komen 
lusten vast wel een lekker 
stukje, of een koekje, pan-
nenkoeken een drankje.
De kinderen in Ghana reke-
nen op ieders hulp!

Kinderen Petrus 2.0 zetten 
zich in voor Ghana


