
Processie en Openluchtmis 
in Odiliapeel
In 1995 is bij de kruising 
Wolfstraat-Torenvalkweg 
een kapel gerealiseerd 
door een aantal enthou-
siaste vrijwilligers. Sinds-
dien vieren we bij deze 
Odiliakapel jaarlijks een 
openluchtmis ter ere van 
de Heilige Odilia.

Op zaterdag 30 juni 2018 
begint de openluchtmis 
om 18.30 uur.
De processie naar het ka-
pelletje start om 18.00 
uur vanaf het plein voor 
de kerk.
Bij kans op slecht weer 
vindt de viering plaats in 
de kerk van H. Kruisvin-
ding.

Het Gemengd koor St. Cae-
cilia en Muziekvereniging 
St. Marcellus verlenen hun 
muzikale medewerking. 
Na afloop wordt er koffie 
geschonken op het bospad 
naast de kapel.

OPROEP  
PROCESSIE 
DEELNAME
In de jaarlijkse processie-
tocht naar de kapel wor-
den de relikwieën van de 

plaatselijke patrones en 
het parochievaandel met 
de beeltenis van de H.Odi-
lia meegedragen.
In Odiliapeel vindt deze 
processie inmiddels al 
jaren plaats en deze tra-
ditie willen we graag in 
stand houden. Deelnemers 
zijn onder andere muziek-
vereniging St. Marcellus, 
misdienaars en vertegen-
woordigers van diverse 
plaatselijke verenigingen 
met hun vaandels en vlag-
gen. 
 
Wij stellen het op prijs als 
zoveel mogelijk verenigin-
gen en andere belangstel-
lenden bij deze processie 
aan willen sluiten.

We hopen er een mooie 
viering van te maken en 
rekenen op veel bezoe-
kers.

Commissie Openluchtmis

Opbrengst 
advents en 
vastenactie
Het totaalbedrag  is be-
kend  van de Advent –en 
Vastenaktie ten bate van 
het bouwen van een toi-
letgroep bij een school 
in Ghana, door Pastoor 
Patrick Owusu. Wij zijn 
blij dat we met zijn allen 
liefst € 11.925,- bij elkaar 
hebben weten te sprok-
kelen. Daar zit dus ook 
de opbrengst bij van de 
Vastenaktiemaaltijden in 
Uden en Boekel, de spon-
sorloop  van de kinderen 
en de Goede Doelenactie 
van Zeeland. Een specia-
le vermelding voor Odi-
liapeel;  deze kleine kern 
heeft relatief het meest 
binnengebracht ! Maar 
iedereen, grote of kleine 
gevers,  heel veel dank na-
mens  Patrick  !

Interkerkelijk 
Noodfonds 
helpt!
“Help”, Het samenwer-
kingsverband tussen de 
Samen Op Weg-kerk, 
Christengemeente “de 
Levensboom” en de St. 
Petrusparochie is opge-
richt om mensen die fi-
nancieël in acute nood 
zijn beland, te helpen. Er 
zijn in Uden en omstre-
ken nogal wat mensen 
die financieel maar net 
kunnen rondkomen en 
een kleine “verrassing”, 
zoals een defecte wasma-
chine of iets dergelijks, 
kan er toe leiden dat 
er niet eens geld meer 
is voor boodschappen. 
Hoewel wij ons mogen 
verheugen met goede 
sociale voorzieningen, 
vallen sommige men-
sen tussen de wal en het 
schip. Die mensen kun-
nen een beroep doen op 
het noodfonds. Zij krij-
gen eventueel een te-
goedbon voor de super-
markt, of kunnen op een 
andere manier geholpen 
worden. Het fonds is 
het best bereikbaar via 
noodfonds@gmail.com 
maar de meeste aanvra-
gen komen via andere 
instanties, zoals bijvoor-
beeld “Ons Welzijn”.  
Het geld uit het nood-
fonds is bijeengebracht 
door de drie kerkgenoot-
schappen, maar het mag 
natuurlijk aangevuld 
worden door mensen 
die hun zorg delen. Een 
bijdrage op -Interkerke-
lijk Noodfonds Uden NL 
54 RABO 0323986358- is 
van harte welkom. 

Kerkomroep
Alle vieringen vanuit de Pe-
trus kerk in Uden worden 
uitgezonden met beeld en 
geluid, via internet door 
Kerkomroep.nl ,voor diege-
ne die niet bij de viering aan-
wezig kunnen zijn. 

Op 25 mei is de Algeme-
ne Verordening Gegevens-
bescherming wettelijk in-
gegaan. Het kerkbestuur 
heeft aan de hand van deze 
verordening het “Protocol 
privacy beleid RK Parochie 
Sint Petrus” opgesteld. Eén 
van de gevolgen is dat nabe-
staanden om toestemming 
gevraagd  wordt  voor uit-

zending  van een uitvaart of 
persoonlijke viering via in-
ternet en kerk-tv  in Huize 
St.Jan.  Als nabestaanden be-
zwaar hebben wordt de vie-
ring niet uitgezonden of eer-
der verwijdert. Wij hielden 
eerder ook al rekening met 
de wensen van nabestaan-
den, maar er werd nooit be-
zwaar gemaakt.

Goed op zich te realiseren 
dus; alle vieringen worden 
uitgezonden met beeld en 
geluid via internet en de vi-
deoverbinding met Huize 
St. Jan. Indien men bezwaar 
heeft graag aangeven.

Communie en 
Vormselwerkgroep Petrus 2.0
Bijna alle kinderen die zich 
mochten voorbereiden op 
de eerste communie heb-
ben deze in een feestelijke 
viering al mogen ontvangen.

Alleen Uden moet nog even 
geduld hebben. Ook de vor-
melingen moeten nog 2 
weekjes wachten. Dankbaar 
en trots kijken wij als team 
van Petrus 2.0 terug op een 
mooi jaar van voorbereiden, 
maar vooral van ontmoeten. 
Voor het komend seizoen 
zijn er al een mooi aantal 
aanmeldingen uit de diverse 
kernen. Maar aansluiten kan 

nog steeds! Aanmelden kan 
tot 6 juli en het formulier 
hiervoor vindt u op de site: 
www.petrus2puntnul.nl.

Voor eventuele vragen kunt 
u ook bellen naar Ingrid van 
Meer: 0612867084

Ook gezinnen waarbij er vol-
gend jaar geen communi-
cant of vormeling aanwezig 
is, mogen aansluiten. 
Petrus 2.0 biedt familie-
catechese waarbinnen de 
mogelijkheid bestaat om 
je communie of vormsel te 
ontvangen. Wees welkom!!

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. 

Zielsgelukkig!

In het pastoraat kom ik bij-
zondere mensen tegen. Een 
ieder is immers uniek en 
daarmee bijzonder.
Rond een doop, eerste com-
munie of vormsel is er vaak 
vreugde en dankbaarheid 
omwille van het vieren van 
het sacrament. Bij een sacra-
ment, zo formuleerde onze 
bisschop het eens, krijgt de 
ontvanger als het ware een 
kus van God. Een sacrament 
is pure liefde en geschenk! 
Het maakt je zielsgelukkig. 
Binnen de St. Petrus paro-
chie worden deze sacramen-
ten gevierd en goed voor-
bereidt. Veel dank aan alle 
betrokkenen, voor en achter 
de schermen! Bij het vieren 
van de eerste communie in 
Zeeland heb ik gezegd: “Ik 
gun u, beste ouders, méér 
van deze feestelijke momen-
ten in de kerk. We hebben 

u nodig, u bent altijd van 
harte welkom”. 
In het pastoraat kom ik bij-
zondere mensen tegen. Een 
ieder is immers uniek en 
daarmee bijzonder.
De parochie besteedt veel 
aandacht aan een kerke-
lijk afscheid. Nabijheid in 
droefheid en gemis is van 
levensbelang voor het goed 
omgaan met elkaar. Samen 
spreken over de dierbare die 
we moeten missen, sámen 
vorm geven aan het afscheid 
in de kerk waar “maatwerk” 
aan te pas kan komen omdat 
ieder mens uniek is. We blij-
ven in onze kerken onze 
dierbare gedenken én voor 
hen bidden.
Bijzondere mensen, ik tref 
ze aan bij een huisbezoek. 
Een mooie en noodzakelijke 
vorm van pastoraat! Mocht u 
een bezoek op prijs stellen, 
laat het weten! De parochie 
komt graag naar ú toe!
Zo samen kerk mogen zijn, 
in alle omstandigheden van 
het leven.
Het kán mensen zielsgeluk-
kig maken. Wees daarom in 
alle omstandigheden van 
het leven van harte welkom 
in onze kerk!

Pastoor John van de Laar.

Bedevaart naar Kevelaer
25 Augustus 2018 zal weer 
de bedevaart naar Kevelaer 
plaatsvinden. Het is geza-
melijke bedevaart georga-
niseerd door gelovigen uit 
Landerd- Ravenstein- Oss- 
Uden- Veghel en omstreken. 
Wat is een bedevaart eigen-
lijk?
Een bedevaart, ook wel eens 
pelgrimage genoemd, is een 
(pelgrims)reis naar een bede-
vaartsoord die een bijzonder 
betekenis heeft voor de ge-
lovig mens. Kevelaer is ook 
zo’n plaats en is de grootste 
bedevaartsplaats van Duits-
land. 
Een wonderbaarlijk beeldje 
van de heilige Maagd Maria 
wordt daar vereerd. Vele 
wonderen zijn daar gebeurd.
Bij het vereren van een Hei-
lige is een bedevaart ook een 
mooie gelegenheid om over 
het leven na te denken, of 
om een gunst aan de Heilige 
te vragen, om inspiratie op 
te doen of om er ‘geweest te 
zijn’, maar ook heel belang-
rijk, om andere mensen, ge-
lovigen te ontmoeten.
Voor dat ontmoeten is er ge-
legeheid genoeg; vorig jaar 
waren we met 4 volle bus-
sen, met meer dan 200 gelo-
vigen op pelgrimage naar de 
Heilige Moeder Maria.

Het programma is als volgt:
• Om 08.00 u stappen we 

in Uden of Zeeland op de 
bus richting Kevelaer

• Daar aangekomen gaan 
we in processie naar de 
Pax Christiekerk voor de 
openingsviering

• Hierna is er de gelegen-
heid om koffie/thee te 
drinken

• Om 12.00 u is de aan-
vang van de Eucharis-
tieviering in de Basiliek

• Na de viering kunt je 
ergens gaan lunchen, 
maar je kunt natuurlijk 
ook zelf broodjes of iets 
dergelijks mee naar Ke-
velaer nemen 

• Om 14.45 u begint de 
Kruisweg ( in het grote 
park en in de biechtka-
pel)

• Om 16.45 u is er een 
Plechtig Lof in de Pax 
Christiekerk

Daarna gaan we gezamelijk 
terug naar de bussen om 
terug te keren naar Neder-
land. Thuiskomst is onge-
veer 18.00 u- 18.30 u.
De kosten voor kinderen 
t/m 12 jaar bedraagt €10,=, 
volwassen pelgrims betalen 
€19,= per persoon.
Inschrijven kan vanaf half 
juni t/m 12 augustus op het 
parochiecentrum in Uden of 
bij diaken Henk van Thiel, 
Burgtstraat 61 5427AH Boe-
kel. Graag contant betalen 
bij inschrijving.


