
Dat het altijd zo blijft
Verlang je na een poos van afwezig zijn
naar je vertrouwde huis
dan verwacht je geen verandering
niets dat je zal bevreemden:
dezelfde voordeur, dat schilderij
of die mooie lichtinval bij avondzon
en die bekende geur! Ja, dan ben je thuis.

Verlang je na een poos van afwezig zijn
naar het vertrouwde huis van God
dan wacht je soms verandering
maar niet dat het je bevreemd.
Dezelfde voordeur, dat schilderij
of die mooie lichtinval bij avondzon
en die bekende geur! Ja je voelt je thuis.

Opnieuw steek je een kaarsje aan
het vlammetje geeft zachte gloed.
Je maakt een kruis en zegt Zijn naam,
je bidt om hoop en goede moed.
De klok slaat langzaam en sereen
door dorp en veld te horen.
De klank slaat zich door jaren heen;
zijn stem gaat niet verloren.

Ga dus, als je geroepen wordt
naar die vertrouwde plek.
Blijf er lang of blijf er kort.
want bij binnenkomst of vertrek
weet je dat het zo blijven zal  
in dit vertrouwde huis van God
en dat je kaarsje branden zal;
Zijn hart gaat nooit op slot.

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. 

Afscheid …..

Nu we bijna op het punt staan 
om te gaan verhuizen, vragen 
we ons af - tussen alle drukte 
van dozen vullen, selecteren, 
wegleggen en weer oppakken, 
werk van alle dag doen, naden-
ken over de plaats van nieuwe 
stopcontacten en lampen, past 
dit wel, of past dit net niet ………
…-  waar dient dit allemaal voor?  

Wat kan de bedoeling zijn van 
de weg die we gaan, of denken 
te moeten gaan?
Het zal zeker ’n bedoeling 

hebben, waarom blijft de een 
wonen op de plek waar hij of zij 
geboren is, en waarom verhuist 
de ander graag na verloop van 
tijd naar ’n geheel andere plek?
Het heeft natuurlijk allemaal 
zijn redenen, maar we voelen 
daarbij ook dat we niet geheel 
zelf en alleen de beslissingen 
hierin nemen. Want als Hij 
daarin ook niet ‘n ‘vinger in de 
pap had’, zou het toch minstens 
verbazingwekkend zijn dat je op 
het juiste moment (blijkt achter-
af) de juiste beslissing neemt, 

en dat de ingeslagen weg voor-
spoediger verloopt als je men-
selijkerwijs zou kunnen beden-
ken……….
Maar bij het nemen van de be-
slissing om te gaan verhuizen 
is AFSCHEID nemen onlosma-
kelijk verbonden. 

En we weten allemaal dat af-
scheid nemen verschillen-
de emoties met zich mee kan 
brengen. Het heeft altijd te 
maken met vertrouwde mate-
rie, je huis, teveel spullen die 
niet allemaal mee kunnen, 
misschien wel je dorp, wijk of 
stad met daarin het voor jou ver-
trouwde kerkgebouw, de win-
kels, bibliotheek en huisartsen-
praktijk. Maar bovenal moet er 
afscheid genomen worden van 
MENSEN, hoeft niet voorgoed 
te zijn, maar ze verdwijnen uit 
je onmiddellijke gezichtsveld. 
Dat kan –als de beslissing tot 
verhuizen eenmaal genomen 
is, of zelfs bij het némen van 
de beslissing- een schokgolf te-
weeg brengen…………...afscheid 
nemen van al die mensen die 
je dierbaar zijn geworden in al 
de jaren die achter je liggen, 
je buren, je straatgenoten, je 
medeparochianen, de mensen 
die je vaker treft in je dorp of 
wijk, je evt. collega’s, clubge-
noten………. Het kan pijn doen, 

gemis voortbrengen, je daar-
door wat ontheemd voelen, 
kortom; je gevoel, je gemoed 
worden op de proef gesteld.
Dit staat ons nu te gebeuren, 
we gaan van onze St.Petrus pa-
rochie, van jullie: medeparochi-
anen, mede werkgroepleden, 
pastoraal team- en bestuursle-
den afscheid nemen, we gaan 
verhuizen naar Wijchen (naar 
een van onze kinderen), we gaan 
met pensioen!
Maar……..we blijven God toe-
laten in ons hart, en Hem de 
leiding geven; onze toekomst 
blijven we Hem aanbieden, 
stapsgewijs blijven we Hem na-
volgen. Want zo horen en lezen 
we steeds: mensen die vertrou-
wen op Gods leiding zullen 
gebracht worden tot het ware 
geluk! 
Het ga jullie allen goed, veel 
dank voor al die mooie en goede 
jaren temidden van jullie. Voor 
alle oplossingen die er kwamen 
voor de problemen, die er ook 
opdoemden bij alles wat ge-
daan móest worden, Gods rijk-
ste zegen over de hele St.Petrus 
parochie, en we komen elkaar 
vast en zeker nog tegen !
Wellicht treffen we elkaar de 
26ste augustus en kunnen we 
persoonlijk afscheid nemen. 

Betsie en Mies van der Wijst

Bedevaart 
naar 
O.L.Vrouw 
van Handel
Op zondag 9 september a.s. 
zal weer de jaarlijkse paro-
chie-bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw van Handel ge-
houden worden. Deze bede-
vaart is rond de feestdag van 
Maria Geboorte op 8 septem-
ber. De drie gilden uit onze 
parochie zullen, zoals elk 
jaar, bij de viering aanwezig 
zijn. De H.Mis wordt muzi-
kaal opgeluisterd door het 
Pius X Intervalkoor uit Uden. 
Na de H.Mis, aanvang 10.30 
uur in het processiepark (bij 
slecht weer in de kerk), zal 
om 13.00 uur de kruisweg in 
het processiepark gebeden 
worden,  afwisselend met sa-
menzang. 

Deze bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw van Handel is 
door de Sint Agathaparochie 
vanaf het jaar 1917 een geor-
ganiseerde bedevaart. Voor 
die datum gingen de Boekel-
se pelgrims op eigen gelegen-
heid naar Handel. Vorig jaar 
vierden we het eeuwfeest van 
deze bedevaart, inmiddels al-
weer een traditie in de Sint 
Petrusparochie.

Alle parochianen zijn van 
harte uitgenodigd om op 
zondag 9 september deel te 
nemen aan de pelgrimstocht 
naar Onze Lieve Vrouw van 
Handel!

Communie 
en vormsel 
werkgroep

Terwijl we nu nog heer-
lijk genieten van een 
hele mooie zomer wil-
len we u toch weer even 
herinneren aan de mo-
gelijkheid om in te 
schrijven voor de voor-
bereiding op de Eerste 
Heilige Communie en  
het Heilig Vormsel. 

Het Heilig Vormsel is 
bedoeld voor kinderen 
van groep 8 of 1e van 
de middelbare, soms is 
groep 7 ook mogelijk. 
We starten met de voor-
bereiding op zondag 
9 september om 09.30 
uur. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op 
onze site www.petrus-
2puntnul.nl. 

Ook kunt u informatie 
krijgen door telefonisch 
contact op te nemen 
met Ingrid van Meer 
0612867084. Broertjes 
en of zusjes zijn ook van 
harte welkom!!

Team Petrus 2.0

Gebedsgroep bij de 
Birgittinessen
Op maandagavond in de even 
weken komen een aantal 
mensen samen in een kamer 
van het Birgittinessenkloos-
ter. Om te bidden en te zingen 
tot Gods eer, en voor het heil 
van alle mensen.

We volgen steeds een boekje 
waarin tal van gebeden en 
liederen staan. Ieder mag op 
zijn beurt een gebed of lied 
kiezen en heeft daardoor op 
een eenvoudige manier zijn 
eigen inbreng. Ook de Evan-
gelielezing van de komende 
zondag wordt gelezen en men 
kan kort even zeggen welke 
verzen hierin aanspreken. 
Een rustige en eenvoudige 
bijeenkomst, waarbij we ons 
richten op God en ons open-

stellen voor de Heilige Geest. 
Mensen die geinteresseerd 
zijn in deze gebedsgroep, 
willen we hierbij graag uit-
nodigen om een of meerdere 
keren mee te doen, of alleen 
aanwezig te zijn. De gebeds-
avond begint om 19.45 uur 
en duurt tot circa 21.15 uur. 
Tussendoor is er een kleine 
pauze en drinken we een 
kopje thee.
In de komende periode zal 
er op de maandagavonden 
20 augustus, 3 en 17 septem-
ber, 1 en 15 oktober vanaf 19 
uur iemand bij de grote poort 
staan die u verder zullen wij-
zen.
Voor vragen kun je mailen 
naar : goossensrene@hetnet.
nl

UDENSE OPENLUCHTMIS 
,WARME TRADITIE
Jaarlijks op 15 augustus is 
de katholieke Hoogfeest dag 
‘Maria ten Hemelopneming’. 
Op veel plaatsen in Brabant 
gaat dat steeds geruislozer 
voorbij, behalve in Uden. Elk 
jaar wordt deze viering tra-
ditiegetrouw buiten opgedra-
gen bij het Mariakapelletje op 
het Piusplein te Uden. Voor 
de organisatie neemt Niels 
Swinkels het stokje over van 
Jacques Tichelaar, op wiens 
ervaring hij mag rekenen. “In 
de openlucht onder de groe-
ne kastanjebomen lijkt alles 
mooier. Onze gebeden lij-
ken nóg directer naar boven 

te gaan.” Na de viering is er 
krentenbrood, koffie en mu-
ziek; dameskoor de Ujese 
Vrollies zullen geheel belan-
geloos optreden op het feestje 
na afloop.  Voor het eerst zal 
Pastoor Van de Laar in deze 
Heilige openluchtmis voor-
gaan. De eucharistieviering 
zal traditioneel muzikaal on-
dersteund worden door Inter-
valkoor Pius X, de aanvang 
is om 19.00 uur. Mocht het 
slecht weer zijn, dan wordt 
het Hoogfeest in de Sint Pe-
truskerk gevierd.

Tot dan, Niels Swinkels

Afscheid Betsie en Mies van der Wijst

Mies (koster Zeeland) en Bet-
sie van der Wijst, (pastoraal 
assistente) zullen per 1 sep-
tember aanstaande hun werk-
zaamheden voor de St. Petrus 
parochie neerleggen ; meer 
hierover in bijgaande artikel. 
Een ingetogen afscheid zal op 

zondag 26 augustus plaatsvin-
den. Na de H. Mis van 09.00 
in de H. Jacobus de Meerde-
re kerk in Zeeland is er in de 
pastorie de gelegenheid  per-
soonlijk afscheid te nemen 
van Betsie en Mies.
Namens het Parochiebestuur


