
Welkom in Gods huis

Binnenstappend in een kerk
voel ik telkens weer heel sterk
ook al ben ik hier nooit geweest;
de aanwezigheid van Gods Geest.

Waar gelovigen eeuwenlang knielen
biddend voor het heil hunner zielen
weten zij ondanks verdriet of zorgen
zich op deze plek bij God geborgen.

Met eerbied schuifel ik naar voren
zonder de aanwezigen te storen.
Geïmponeerd door de prachtige  luister
is mijn gebed slechts een schamel gefluister.

Ik kijk naar Maria; Zij ziet ook mij
en ik besef ten volle: ik hoor erbij.
Dan plaats ik mijn kaarsje dichtjes
tussen de andere lichtjes.

Of je nu ver weg bent of thuis,
welkom voel ik me in Gods huis.
Dankbaar kniel ik op het bankje
en bid een oprecht bedankje.

Marianne du Maine

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. 

Vakantie

Over 100 en 1 dingen kun-
nen we ons druk maken: het 
werk, het gezin, de economie, 
de politiek, de situatie in de 
wereld. Het evangelie houdt 
ons in deze tijd de zin voor 
van Jezus: “Komt allen naar 
een eenzame plaats om al-
leen te zijn en rust daar wat 
uit.” Het is goed om eens in 
het jaar vakantie te nemen 
om op krachten te komen 

en nieuwe inspiratie op te 
doen voor ons actieve leven. 
Tijd brengt raad zeggen ze 
en inderdaad je gaat dingen 
anders bekijken en met men-
sen anders om als je zelf tijd 
neemt om alles eens van een 
andere kant te bekijken. Wij 
mogen niet vergeten dat wij 
mensen meer zijn dan werk-
nemers, consumenten of pro-
ducenten, wij zijn kinderen 
van God die contact nodig 
hebben met de levende God 
om een goed evenwicht te 
houden in het leven. 

Het is tegenwoordig erg in de 
mode om het druk te hebben. 
Als je iemand vraagt hoe het 
met hem gaat, krijg je vaak 
het antwoord: druk. In deze 
vakantietijd zijn er geen ver-
plichtingen en mogen we 
alle tijd nemen voor alles 
wat we belangrijk vinden in 

het leven. De vakantietijd is 
een genadevolle tijd om wat 
uit te rusten en samen te zijn 
met het gezin, de familie, een 
goed boek te lezen of in stil-
te na te denken in de natuur 
en te genieten van de schoon-
heid van de schepping.

In het evangelie is de rustpe-
riode voor de leerlingen en 
Jezus niet van lange duur 
want de mensen komen al-
lemaal naar Jezus toe. Door 
medelijden bewogen begint 
Jezus de mensen uitvoerig 
te onderwijzen over het Ko-
ninkrijk van God en Gods 
liefde. Voor ons kunnen we 
van Jezus leren dat we altijd 
bereid moeten zijn om onze 
verdiende rustperiode even te 
onderbreken om onze naaste 
te helpen. 
Ook in vakantietijd zijn er 
mensen die in nood zijn en 

dat is een kans voor ons om 
die mensen te helpen en hen 
nabij te zijn. We mogen die 
talloze mensen niet vergeten 
die de eenzaamheid niet heb-
ben gekozen in deze vakan-
tietijd  maar er wel aan lij-
den en dit niet enkele weken 
of maanden maar soms hun 
hele leven. Een korte bezoek-
je, een telefoontje, een kaart-
je of een brief, het is maar 
een kleine moeite maar doet 
zo goed en laat zien dat wij 
als leerlingen verbonden zijn 
met elkaar.

Moge de Heer onze harten in 
deze vakantietijd vernieuwen 
om met frisse moed onze taak 
en roeping daarna weer op te 
pakken en te werken aan een 
vredevolle wereld waar Gods 
liefde centraal staat!

Pastoor John van de Laar.

Rondleiding Petruskerk Uden
De Sint Petruskerk is een be-
grip en een niet weg te den-
ken markant punt in Uden. 
De bouw van de kerk is in 
1890 voltooid, maar sinds-
dien ook weer aangepast en 
gerestaureerd.
Er is veel te vertellen over de 
ontstaansgeschiedenis, de 
bouwstijl, de koepel, de kerk-
gang vroeger en nu, de beel-
den en symbolen, de orgels 
en de ‘bijzondere plekjes en 
weetjes’.

In juli is er een rondleiding 
in de Petruskerk:
•  Op zaterdagmiddag  

14 juli    14.00 uur

De rondleiding duurt  1-1,5 
uur. U kunt zich hiervoor op-
geven. De rondleidingen zijn 
gratis en worden verzorgd 
door Margriet Veldhuis en 
Wim Schigt.

U kunt zich voor een van de 
rondleidingen aanmelden via  
wmschigt@outlook.com
(I.v.m. bereikbaarheid graag 
telefoonnummer vermelden)

Als er op een van de genoem-
de datums een uitvaart is 
kan de rondleiding niet door-
gaan.

Bedevaart naar Kevelaer(D)
25 Augustus 2018 zal weer 
de bedevaart naar Kevelaer 
plaatsvinden. Het is gezame-
lijke bedevaart georganiseerd 
door gelovigen uit Landerd- 
Ravenstein- Oss- Uden- Veghel 
en omstreken. 

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 ope-
ningsviering

• Hierna is er de gelegenheid 
om koffie/thee te drinken

• Om 12.00 u is de aanvang 
van de Eucharistieviering 
in de Basiliek

• Na de viering kunt je ergens 
gaan lunchen, maar je kunt 
natuurlijk ook zelf brood-
jes of iets dergelijks mee 
naar Kevelaer nemen. 

• Om 14.45 u begint de Kruis-
weg ( in het grote park en 
in de biechtkapel)

• Om 16.45 u is er een Plech-
tig Lof in de Pax Christie-
kerk.

Thuiskomst is ongeveer 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.

Afscheid Mies 
en Betsie van 
der Wijst
Onlangs is duidelijk gewor-
den dat Mies (koster
Zeeland) en Betsie van der 
Wijst, (lid van het pastoraat-
team)
hun werkzaamheden voor de 
parochie per
1 september zullen neerleg-
gen. Dit in verband met
een verhuizing die ingezet is 
vanwege het klimmen
der jaren en het dalen van de 
gezondheid. Het afscheid
zal op 26 augustus plaatsvin-
den; meer info volgt.

Patrick weer 
in Uden                                         
Pater Patrick Owusu , uit 
Ghana is dit weekend 
weer in Uden.
U kunt hem ontmoeten 
tijdens het koffiedrinken 
in het parochiecentrum 
na de zondagviering van 
10.30 uur.

Vakantie-openstelling 
Parochiecentrum Uden
Van maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus is het
Parochiecentrum geopend van 09.00 – 13.00 uur.

Communie  en Vormselwerkgroep  Petrus 2.0
Dankbaar en tevreden mogen 
we terugkijken op alle Com-
munievieringen, feestelijke 
vieringen in bijna alle ker-
nen van onze parochie. Ook 
de Vormselviering verliep 
zoals gehoopt. Mooi om te 
zien hoe onze jongeren naar 
het moment van het Vormen 
toegegroeid zijn. 
Voor het komend jaar hebben 
we al een heel mooi aantal 

communicanten en vorme-
lingen. Aansluiten mag en 
kan nog steeds, via het aan-
meldformulier welke u kan 
vinden op  
www.petrus2puntnul.nl
Bij vragen kunt u contact 
opnemen met Ingrid v Meer 
0612867084.

Ook is er de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij de cateche-

se zonder dat er wordt voor-
bereidt op een van de sacra-
menten. We bieden een keer 
per maand catechese per leef-
tijdsgroep. ( Groep 1-3, groep 
5-6, groep 7 groep tieners ( 1e 
en 2e middelbare school, ou-
ders ) Communie is meestal 
in groep 4 en het heilig vorm-
sel in groep 8.
Iedereen is van harte welkom!


