
Info

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

Zaterdag 24 maart:
18:30 (Palmzondag) 
Zondag 25 maart: 
10:30 (Palmzondag)

Maandag 26 maart: 
18:30 Boeteviering met
moge  lijkheid persoonlijke
Biecht.
Witte Donderdag 29 maart: 
08:30 Morgengebed (Lauden)
12:00 Middaggebed
19:00 Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 30 maart: 
08:30 Morgengebed (Lauden)
12:00 Middaggebed
15:00 Kruisweg 
19:00 Goede Vrijdagviering 
Stille Zaterdag 31 maart: 
08:30 Morgengebed (Lauden)
12:00 Middaggebed 
19:00 Paaswake 
Eerste Paasdag 1 april:
10.30 Paasviering
Tweede Paasdag 2 april:
10.30 Paasviering 

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Palmzondag 25 maart: 10:30
Witte Donderdag 
29 maart: 19:00
Goede Vrijdag 30 maart: 15:00
Kruisweg
Stille Zaterdag 31 maart: 21:00
Paaswake 
Eerste Paasdag 1 april: 10:30
Tweede Paasdag 2 april: 10.30  

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Zaterdag 24 maart:
18.30 (Palmzondag)  
Goede Vrijdag 30 maart: 
15:00 Kruisweg
Tweede Paasdag 2 april: 10:30

H. Jozef Venhorst

Kloosterstraat 2A, 5408 BC Volkel

Zondag 25 maart
09.00 (Palmzondag)
Eerste Paasdag 1 april 09:00

H. Antonius
Abt Volkel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Zaterdag 24 maart
18:30 (Palmzondag)
Goede Vrijdag 30 maart
15:00 Kruisweg
Eerste Paasdag 1 april 10:30

H. Jacobus de 
Meerdere Zeeland

Zondag 25 maart
09:00 (Palmzondag)
Witte Donderdag 29 maart 19:00
Goede Vrijdag 30 maart 
15:00 Kruisweg 
Eerste Paasdag 1 april 09:00
Tweede Paasdag 2 april 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. 

Rennen, zien, geloven
Wat altijd weer opvalt bij 
het verhaal van Pasen is 
dat het zo vlug gaat: Maria 
Magdalena loopt snel van het 
lege graf naar Petrus. Petrus 
en de andere leerlingen lopen 
er op hun beurt snel naartoe… 
Vlug, vlug, vlug…

Raar, want voor een dode hoef 
je je toch niet zo te haasten. 
Heel cru gezegd: ‘Die blijft 
wel waar hij is’… en juist daar 
wringt het schoentje. Hij is 
dus niet meer op z’n plaats. 
Meer nog, er is zelfs geen 
dode meer… 

Hij is niet ergens anders 
neergelegd maar is verrezen!
Dat besef komt niet, zoals 
sommige theologen beweren, 
na enkele jaren en een tijd 
van rouw, maar direct… Ze 
zien én geloven…

De leerlingen komen tot het 
besef dat Hij leeft, omdat ze 
werkelijk de waarheid onder 
ogen zien. Het graf is leeg en 
meer nog, al wat verwijst naar 
de dood  - de zwachtels en de 
zweetdoek - is achtergelaten… 
Een levende heeft daar niets 
meer aan.

Juist door te zien én te 
geloven snappen ze alles van 
wat Jezus hun voorzegt had, 
namelijk dat het op de derde 
dag zou gebeuren, dat Hij uit 
de doden zou opstaan.

Geloof in de verrijzenis is 
dus niet het resultaat van 
een jarenlange reflectie op 
Jezus’ leven en sterven, en ook 
geen groei in het theologisch 
verstaan van Hem, neen, het 
is werkelijk een Paas-ervaring. 
Zien én geloven…
Als wij tot zo’n paasgeloof 
willen komen, dan moeten 

we, net als de leerlingen, wel 
even halt houden. 

Stoppen met ons jagen en 
rennen en echt onze ogen 
openen voor de feiten én 
zien. Waar gaat het nu echt 
om? Wat is er echt gaande 
in mijn en ons leven? Zie ik 
hoe God de steen wegrolt 
en het licht laat schijnen 
in de kamer van mijn hart? 
Durf ik de knellende banden 
van me afwerpen om mijn 
zinnen te kunnen zetten op 
het hemelse in plaats van op 
alle aardse dingen?

Pasen is een ervaring, een
ervaring die Maria Magda-
lena, de leerlingen en vele 
andere ooggetuigen hebben 
gehad.
Het is een ervaring die 
mensen tot op de dag van 
vandaag laat stoppen met 
rennen.

Hen laat zien én geloven: 
Christus is verrezen, Hij is 
echt verrezen! 

Zalig Pasen! 

Pastoor John van de Laar

Na de doop van een van onze 
communicanten op 17 maart 
zullen op 25 maart alle kinde-
ren van de sacramentenvoor-
bereiding van Petrus 2.0 mee-
doen aan de sponsorloop t.b.v. 
de vastenactie. 

Deze vindt plaats na de Palm-
pasenviering,  waarbij we met 
een processie door de kerk 
zullen trekken. Daarna begint 
de Goede week, een intensieve 
week waar we samen met alle 

gezinnen toeleven naar het 
Paasfeest. Op maandag vindt 
de viering van boete en ver-
zoening plaats. Op een heel 
kindvriendelijke manier kun-
nen ze kennismaken met het 
sacrament van de vergeving.

Tijdens de witte donderdag-
viering zullen een aantal com-
municanten en vormelingen 
deelnemen aan de voetwas-
sing en via Goede vrijdag 
komen we dan bij de Paaswa-

ke. Tijdens deze viering zullen 
ze getuigen zijn van een vol-
wassendoop, een vormsel en 
een huwelijk. Tijdens de Paas-
wake zullen ze ook weer een 
actieve rol mogen vervullen. 
Daarna gaan we beginnen aan 
het laatste stukje van de voor-
bereiding op de Communie of 
het Heilig Vormsel. 

Namens het team van Petrus 
2.0 wensen wij alle parochi-
anen alvast een Zalig Pasen!!

Communie en vormselwerkgroep Petrus 2.0

Misschien dat wij het van 
deze mensen niet zo gauw 
verwachten, maar toch zijn 
de bewoners van de Pompe-
kliniek, afdeling Zeeland 
(beter bekend als “de Cor-
ridor”) wel degelijk bezig 
met de wereld waar ze ver-
der zo van afgesloten zijn. 

Zo houden zij een eigen 
soort vastenactie. Niet één 
keer, zoals wij deden, maar 
tot nu toe is daar op ini-

tiatief van één van de be-
woners al vier keer een 
vastenmaaltijd verzorgd. 

Het geld dat ermee verdiend 
wordt gaat naar een kennis 
van de initiatiefnemer die 
werkzaam is voor “Vivir
Juntos”, een stichting die 
zich in Nicaragua inzet voor 
een gemeenschap met
gehandicapte kinderen. 

Prachtig toch!

Vastenaktie, ook in de Corridor

De zondag van de Godde-
lijke Barmhartigheid op 
8 april , is een wereldwijd 
feest in de Katholieke Kerk 
en wordt gevierd op de 
zondag na Pasen, ofwel de 
tweede zondag van Pasen. 
Op deze dag staan de deu-
ren van Gods Barmhartig-
heid wijd open en worden 
alle gelovigen uitgenodigd 
om deze genaden in ont-
vangst te nemen. Op deze 
dag kan men zowel de hei-
lige Communie , als ook 
het sacrament van boete 
en verzoening ontvangen. 
Programma: Kapel zusters 
Birgitinessen, eucharistie-
viering om 9.00 uur, uit-
stelling Allerheiligst Sacra-
ment en stille aanbidding 
om 10.00 uur.  Gebedsvie-
ring en gelegenheid tot het 
ontvangen van het Sacra-
ment van Boete en Verzoe-
ning om 14.00 uur.  Rond 
16.00 uur wordt de gebeds-
middag afgesloten met de 
Vespers en Zegen met het 
Allerheiligst Sacrament.
In de Sint Petruskerk is 
om 10.30 uur Eucharistie-
viering. Van  11.45 uur tot 

13.00 uur is er de moge-
lijkheid om tegen een vrij-
willige bijdrage een ver-
zorgde lunch te gebruiken 
in het Parochiecentrum. 

Meer informatie en aan-
melden lunch: www.barm-
hartigheidszondag.nl
info@barmhartigheidszon-
dag.nl     Tel.: 0413-269214 

ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Jaarlijkse bedevaart Banneux
Op zondag 27 mei 2018 zal, bij voldoende belangstelling, 
weer de jaarlijkse eendaagse bedevaart naar Banneux 
worden georganiseerd, de plaats waar Maria als de Maagd 
der Armen wordt vereerd. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u bellen met Jo van de Rakt (0413-252294) 
of Koosje van de Pol (06- 33633784). De aanmelding sluit 
28 april.

Informatieavonden voor
communicanten en 
vormelingen 2017- 2018
We verzorgen voor komend jaar twee infor matie
 avonden, in Boekel en in Uden. 
Beide avonden bevatten dezelfde informatie en zijn
dus naar eigen keus te volgen. 

De infoavonden zullen worden verzorgd op de
volgende data:

10 april 2018 te Uden, in het parochiecentrum
(tegenover de kerk) aanvang 19.30 uur.  

13 april 2018 te Boekel in het Luciazaaltje (naast de kerk)
aanvang 19.00 uur.

Voor meer informatie
Parochiecentrum tel. 0413-263154

Zie voor de tijden van de Paasvieringen de 
linkerkant pagina.


