
Opbrengst Vastenaktie                                             
Dit jaar was die bestemd 
ter ondersteuning van het 
werk van priester Patrick 
Owusu , in Ghana. Zijn 
doel is het uitbreiden van 
faciliteiten voor de oplei-
ding van de kinderen in 
zijn parochie waar de 
voorzieningen op dit mo-

ment nog ontbreken of erg 
sober zijn. De actie is dank 
zij uw bijdrage een mooi 
succes, met een opbrengst 
van ruim € 5000. 

Namens Patrick heel har-
telijk dan hiervoor !

Het wordt 
weer licht …
Wanneer mensen aan mij 
vragen: hoe gaat het? Is 
mijn antwoord steevast: 
goed!

En dat is het dan. Of-
schoon ik super gelukkig 
ben als priester, zolang te 
mogen zijn en werken in 
Helmond en sinds septem-
ber 2017 in Uden en om-
geving, ik voel me echt 
gedragen, is er toch een 
heftig jaar 2016 dat mijn 
leven tekent. Ik ben ge-
woon als pastor mensen 
bij te staan, te troosten, 
vaak alleen door er te zijn. 
Nu ervaar ik zelf wat het 
betekent een rouwproces 
door te maken. In zeven 
maanden tijd: een zwaar 
ongeluk en herstel, het 
heengaan van mijn beste 
kameraad Stuart en van 
mijn beide lieve ouders. 
Drie mensen waar ik ge-
woon was “op te leunen”, 
die er altijd waren. Na-
tuurlijk w eet ik in geloof 
dat ze thuis zijn bij God, 
dat gun ik ze alle drie. 
Maar dat neemt niet weg 
dat het verdriet, gemis en 
soms ook grote eenzaam-
heid met zich meebrengt. 
Ik weet dat ik me hier als 
pastoor heel kwetsbaar 
opstel, maar dat kan me 

niet weerhouden om dit 
met u te delen. Want, er 
is veel stil verdriet omwil-
le van verlies. Verlies door 
het sterven, maar ook ver-
lies doordat het in relaties 
mis kan gaan. Ik hoor er 
veel van. Al die ervaringen 
brengen verdriet, gemis 
en eenzaamheid met zich 
mee.

Mijn wens is: dat we er 
voor elkaar durven zijn! 
Ons niet groter houden, 
of wanen dan het is.
Dat we in gesprek blijven 
met elkaar. Troostend en 
troost ontvangend.

Ik wil er graag voor U zijn, 
maar weet dat ook ik mijn 
pijn en verdriet draag en 
daarin heel bijzonder met 
U verbonden ben.

En…ik geloof het toch: het 
is nooit zo donker…of het 
wordt weer licht.

Ik wens het U van harte 
toe: Zalige Paastijd!

Wilt u reageren:  
pastoorvandelaar@
damiaanhelmond.nl
John van de Laar, 
pastoor/deken.

Klein kind
In jouw ogen, zo helder en klaar
word ik de hemel gewaar.
Geen spoor van ellende of verdriet;
het is vrede en liefde wat  je ziet.
In mijn hart koester ik het verlangen
om jouw wereld te mogen vangen.
En bewaken wat zo kostbaar is;
beschermen voor de mensenwildernis.

De tv laat andere ogen zien:
een meisje, zo oud als jij misschien,
dat in haar prille jonge jaren
de afschuwelijke hel moet ervaren. 
Ach kindje, jouw ogen bitter groot.
Geen woorden voor de dood.
Mijn hart schreeuwt om jouw pijn;
heel mijn wezen voelt zo klein.

Machteloos om dit verschil.
Is dit werkelijk wat God wil?
Oorlog en vrede, waar ben je geboren?
Wat heb je gewonnen en wat is verloren?
Door God is het gegeven:
Een man, een vrouw, een kind: een leven.
Leer ons, door beter kijken, te zien
dat Hij in je ogen de hemel laat zien.

Marianne du Maine

Inschrijven 
Communie 
en Vormsel 
2018/2019
U kunt  tot 6 juli 2018 uw 
zoon of dochter inschrijven 
voor de voorbereiding op het 
Eerste Heilige Communie  of 
het Heilig Vormsel voor het 
komende seizoen. 
De infoavonden zijn inmid-
dels voorbij, maar U kunt 
meer informatie en het in-
schrijfformulier vinden op: 
www.petrus2puntnul.nl.  
Voor eventuele vragen kunt 
u contact opnemen met het 
pastoraal centrum ( 0413 
 263154), zij zullen u verwij-
zen naar de juiste persoon 
die uw vragen kan beant-
woorden. 
Communie en vormselwerk-
groep Petrus 2.0

Komt God 
nog binnen?

Wij hebben een geweldi-
ge Goede Week gevierd. 
Tenminste dat was mijn 
persoonlijke beleving. 
Hoe geweldig is het om 
te ervaren dat God zo-
veel van je houdt, dat 
Hij bereid is voor je te 
sterven? Wat kan hij nog 
meer doen? Geholpen 
door een retraite, en-
kele weken voor Pasen, 
was ik misschien ook 
wel extra gevoelig voor 
de essentie van het Paas-
gebeuren. Maar wat zijn 
we rijk met onze koren 
en vrijwilligers die zor-
gen dat het allemaal op 
zijn Paasbest klinkt en 
eruit ziet!
Door de dagen heen heb 
ik ook wel momenten 
van verdriet gekend. Het 
sterkst was dat nadat 
ik op Goede Vrijdag de 
Kruisweg ben gegaan. 
Toen ik weer buiten 
kwam, met in mij toch 
nog die beleving van de 
voor ons lijdende Chris-
tus en ervoer hoe de 
meeste mensen inmid-
dels  totaal onverschillig 
lijken te staan tegenover 
dit gebeuren; druk doen-
de zijn met inkopen, 
tuinen bijwerken enz. 
enz. Waar je ook kijkt 
of luistert; paasbrunch, 
paaspop, paasei en ga zo 
maar door. Een uurtje bij 
onze Lieve Heer waken 
is voor de meeste men-
sen geen optie meer. 
“Vader vergeef het hen 
want ze weten niet wat 
ze doen”;  zou Jezus zelf 
zeggen. Maar ik zou het 
nu alvast voor het vol-
gend jaar willen zeggen 
aan degenen die het alle-
maal hebben laten pas-
seren; “U weet niet wat 
u mist”. 

diaken 
Pieter Raaijmakers.

St.Cornelius 
bedevaart te Zeeland
Iedereen is van harte wel-
kom op:

• 1ste zondag van mei in de 
kapel van St. Cornelius die 
zich achter in de St. Jaco-
bus de Meerdere kerk te 
Zeeland bevind.

• Op deze 1ste zondag –dit 
jaar 6 mei– is de 1ste H. 
Mis ter ere van St. Corneli-
us om 07.00 uur en de 2de 
om 09.00 uur.

• Vanaf het eind van de 2de 
H. Mis tot 12.00 uur zal er 
op gezette tijden de kin-
derzegen worden gegeven.

• En de kerk zal open zijn 
voor stilte, gebed en/of 
een kaarsje bij St. Corne-
lius tot 15.00 uur.

St. Cornelius stamde uit ’n 
adellijk Romeins geslacht, 
in 251 werd hij tot bisschop 
van Rome gekozen op de 
stoel van Petrus, hij werd 
de 21ste paus. Hij was een 
krachtig verdediger van het 
geloof in het Romeinse kei-
zerrijk. Cornelius werd het 
slachtoffer van de christen-
vervolgingen in Rome. Hij 
werd uit de stad verdreven 
alwaar hij stierf als marte-
laar. Omdat hij paus was 
wordt hij vaak afgebeeld als 
een tiara dragende bisschop.
Misschien is de H. C orneli-
us door de eeuwen heen zo 
populair geworden omdat 
je met tal van kwalen bij 
hem terecht kunt: vallen-
de ziekte, epilepsie, zenuw-
ziektes, overspannenheid, 
onrust en stress. Ook voor 
jicht, oorkwalen, stuipen, 
kinkhoest en andere kinder-
ziektes (vandaar de kinder-
zegen). Daarnaast is hij ook 
de bescherm-heilige van het 
hoornvee. 

Na afloop van de H. Mis-
sen op deze zondag staat de 
koffie klaar in de St.Jacobus-
zaal, ingang staat aangege-
ven, en uiteraard wordt er 
een snee Brabantse krenten-
mik bij aangeboden. 
Welkom!

Meimaand - Mariamaand! 
Gedurende het gehele jaar 
is er op vrijdag avond om 
18.30 uur gelegenheid om 
het Rozenkransgebed mee te 
komen bidden in de kerk in 
Zeeland. In de Mei maand is 
dit niet anders, maar wordt 
er extra aandacht aan Maria 
besteed d.m.v. de teksten die 
uitgesproken worden voor-
dat er gebeden gaat worden. 
’n Extra bloemetje kan voor 
het bidden altijd aangebo-
den worden. 

GEEF VOOR UW PAROCHIE!
Al sinds 1890 zijn ze beeld-
bepalend in ons landschap: 
de mooie koepel met de 
twee torens van uw St. Pe-
trus kerk in Uden.

De kerk waar mensen sa-
menkomen om lief en leed 
met elkaar te delen. Een 
plek van verdriet, maar ook 
van hoop en troost.

Betrokken zijn bij uw kerk 
is ook samen verantwoorde-
lijkheid dragen voor de vaste 
lasten van het gebouw. Een 
gezonde financiële basis is 
nodig om uw kerk te behou-
den; met als lasten o.a. on-
derhoud, stookkosten, ver-
zekering,  pastoraal werk 
enz. Daarom doen wij een 
beroep op u: steun uw kerk 

met een jaarlijkse bijdrage. 
Uw gift is hard nodig, voor 
instandhouding van uw 
kerk. Ook eenmalige gif-
ten zijn van harte welkom 
! U kunt uw gift overmaken 
naar:  NL60 RABO 01 51 
9047 58 t.n.v. Parochie St. 
Petrus. Voor meer info kunt 
u bellen naar 0413 263154 . 
Wij danken u hartelijk voor 
uw financiële hulp.

Parochiebestuur St. Petrus

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

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. 


