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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

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. 

Kerkenvisie
Hoe kun je zorgen dat de 
kerkgebouwen in onze pa-
rochie in de toekomst be-
houden kunnen blijven? De 
kerkenvisie  omvat de hele 
Petrusparochie, waartoe 
Uden, Boekel, Volkel, Odi-
liapeel, Venhorst en Zeeland 
behoren.
Afgelopen twee jaar zijn 
in de zes parochiekernen 
klankbordgroepen aan de 
slag gegaan. De werkgroep 
kerkenvisie van de Petrus-
parochie onder voorzitter-
schap van Jan Lucius wilde 
daarmee bereiken dat alle 
inwoners van de kernen de 
kans kregen mee te denken 
en voorstellen hiervoor te 
doen. “Het is een heel zorg-
vuldig proces geworden. 
Welke mogelijkheden zien 
ze om het gebouw te behou-
den voor de gemeenschap”. 
Lucius heeft grote waarde-
ring voor de inzet van de 
leden van de klankbord-
groepen. “Wij hebben veel 
gevraagd. Het was een zware 
taak in een gevoelig proces. 
De inzet, verantwoorde-
lijkheid en zorgvuldigheid 
waren groot.” Iedere klank-
bordgroep heeft op haar  
manier de eigen inwoners 
bij het proces betrokken. 
“Onze hoop is dat op deze 
manier er een zo breed mo-
gelijk gedragen visie over de 
toekomst van de kerkgebou-
wen kan worden opgesteld.”
Minder kerkbezoek, min-
der financiële mogelijkhe-

den. Beide factoren waren 
reden om na te denken over 
de toekomst. De klankbord-
groepen zijn zo samenge-
steld dat ze representatief 
worden geacht voor de be-
treffende kern. “Kenmer-
kend voor alle kernen is dat 
ze allemaal ruimte voor Eu-
charistievieringen willen be-
houden,” aldus Jan Lucius. 
We hebben in deze fase nog 
voor geen enkele kern con-
crete beslissingen genomen, 
dat gebeurt pas later.”
Van de zes kerkgebouwen 
zijn er vijf een rijksmonu-
ment, dat van Venhorst is 
een gemeentelijk monu-
ment. 
“Het heeft veel energie ge-
kost”, aldus Jan Lucius. Het 
ligt overal gevoelig, ook de 
financiële kant. “Bij de vor-
ming van de huidige paro-
chie is bepaald dat de in-
komsten van iedere kern 
in die kern worden besteed. 
Dat geldt nog steeds”, aldus 
de werkgroepvoorzitter. 
Het parochiebestuur heeft 
van het verleden geleerd 
en wil vanuit de gemeen-
schappen werken. (zie voor 
het volledige artikel onze 
parochiesite)

Geachte Parochianen

Namens onze bisschop, mgr. G. de Korte, mag ik u namens het 
Bestuur van de St. Petrus Parochie het volgende mededelen: 
Zes pastoors en drie kapelaans krijgen binnen ons bisdom 
een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De 
aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochia-
nen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en 
toe een nieuwe start kunnen maken. Bij de bisschop leeft de 
hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en 
missionair elan zullen brengen. Hij heeft er alle vertrouwen 
in dat priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen 
voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun 
taak inhoud zullen geven. De voorgenomen benoemingen 
zullen ingaan per 1 februari 2019.
Zoals verwacht zal ook onze parochie onderdeel uitmaken 
van deze voorgenomen benoemingen.
Ook wij moeten het doen met de riemen die wij hebben, er 
is tenslotte geen overvloed aan priesters.
Specifiek voor onze parochie komt er nu zekerheid en zal per 
1 februari 2019 de huidige waarnemend pastoor John van de 
Laar volledig beschikbaar zijn als pastoor voor onze Sint Pe-
trus parochie, dus niet langer in combinatie met Mierlo-Hout. 
Hierdoor kan hij zich geheel toewijden aan onze parochie.
Hij verontschuldigd zich dan ook voor het feit dat hij als waar-
nemend Pastoor sinds 01-09-2017 Mierlo-Hout/Uden zo weinig 
zichtbaar heeft kunnen zijn in de Petrusparochie als geheel.
De bisschop is ook voornemens om kapelaan Herman Schae-
pman per 1 februari 2019 te benoemen voor de pastorale 
eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes. Misschien, in de 
volksmond, beter bekend als de kathedraal van Den Bosch en 
zijn omliggende kerken. Wij als parochie vinden het  jammer 
dat Kapelaan Herman Schaepman ons na ruim 3 jaar gaat 
verlaten. In de korte tijd dat hij bij ons als kapelaan werk-
zaam mocht zijn was hij was een zeer geziene Kapelaan. Ver-
zachtend kan zijn dat het feitelijke afscheid nog even duurt.
Het parochiebestuur en de parochie wensen John en Her-
man veel succes, sterkte en Gods zegen bij deze nieuwe stap 
in hun leven. 

Op bedevaart naar de H.Maagd Maria.
Zonder onze Moeder Maria 
hadden de kaarsenfabrikan-
ten en –handelaren waar-
schijnlijk nooit zoveel kaar-
sen verkocht als ze tot nu 
toe gedaan hebben. In de 
vele Mariabedevaartplaat-
sen die ons land kent, maar 
zeker ook in de plaatselijke 
parochiekerken, in kapellen 
en veldkapellen worden dag 
in, dag uit, vele kaarsen bij 
de beeltenis van Maria ont-
stoken. 
Vele mensen vinden het fijn 
om bij Maria een kaarsje 
op te steken, ieder met hun 
eigen intentie. Voor kracht, 
voor troost, voor steun en 
bemoediging, maar ook 
voor weldaad, bijvoorbeeld 
voor het welslagen van een 
operatie of examen. Dank-
baarheid is vaak voor velen 
ook een reden om de heilige 
Maria te bezoeken. 
De heilige Maria, Moeder 
van Jezus, Moeder van onze 
Kerk, troosteres van de be-
droefden, heil van de zie-
ken. De litanie van de heili-
ge Maagd Maria bevat zoveel 
lofuitingen, te veel om hier 
allemaal op te noemen.
Afgelopen jaar zijn vele 
pelgrims uit onze parochie 
weer op bedevaart gegaan. 
Naar Handel samen met 
onze bisschop Mgr. Gerard 
de Korte, met de regionale 
bedevaart naar  Kevelaer, 
naar Banneux, Lourdes, en 
vele andere Maria-oorden.

Waarom gaan de mensen 
toch steeds weer op bede-
vaart naar een Mariabede-
vaartplaats? Is het om aan 
de hectiek van alle dag te 
ontsnappen? Is het om die 
doldwaze wereld waarin wij 
hede ten dage leven voor 
even te ontvluchten? Die we-
reld van nepnieuws, bedrog, 
corruptie, machtswellusti-
gen en geldwolven? Als lid 
van een Kerk die zich in zeer 
stormachtig weer bevindt?  
Of willen we dicht bij de 
heilige Moeder zijn, samen 
met die ander die ook liefde 
zoekt bij Maria.
Maria-devotie is eeuwen 
oud. Honderden jaren gele-
den zijn verschillende Ma-
riabedevaartplaatsen ont-
staan. Door onverklaarbare 
gebeurtenissen, wonderen, 
door verschijningen van 
Maria aan mannen, vrou-
wen en kinderen. Vele eeu-
wen is Maria op die plaatsen 
vereerd. Nog vele eeuwen 

zullen deze plaatsen be-
zocht worden door mensen 
die Maria op een of andere 
manier nodig hebben, haar 
willen bedanken, of zomaar 
een bezoekje willen bren-
gen, om samen met haar Ka-
tholiek te zijn en te blijven, 
wat er ook gebeurt!

Ook volgend jaar, 2019 wor-
den uit onze parochie weer 
verschillende bedevaarten 
naar Maria-oorden georga-
niseerd. Tot nu toe staan 
de volgende bedevaarten 
vast: zondag 30 juni naar 
de Zoete Moeder van Den 
Bosch; zaterdag 24 augustus 
naar Kevelaer en zondag 8 
september naar Handel. (fo-
to’s Theo Leenen )

Henk van Thiel, diaken 

Omzien naar elkaar
Interview met Wilhelmien Donkers door Marianne du Maine

Te midden van druk wer-
kende vrijwilligers die kle-
ding sorteren of reparaties 
uitvoeren, terwijl er ook 
nog regelmatig bezoekers 
binnenkomen met zakken 
kleding, voer ik een gesprek 
met Wilhelmien Donkers, 
voorzitter van de Stichting 
Caritas St. Petrus Uden in 
de voormalige Pius X-kerk 
in Uden.

Wilhelmien groeide op in 
een groot gezin, waar ze 
leerde omzien naar elkaar. 
En dat vindt zij ook de taak 
van iedere katholiek: Om-
zien naar elkaar. 
Wilhelmien, die al geruime 
tijd actief was bij de hulpgoe-
deren inzameling voor Roe-
menië en Joegoslavië, werd 
tijdens een H. Mis zo geraakt 
door een preek over armoe-
de en naastenliefde dat ze 
besloot om een kledingbank 
voor Uden op te richten. 

Gelukkig had ze meteen 
hulp van een aantal vrijwil-
ligers en zo is ze er gewoon 
mee begonnen.
Dit werk ligt dicht bij haar 
hart. 
Nadrukkelijk wijst zij er op 
dat deze succesvolle kle-
dingbank te danken is aan 
zoveel goede mensen. 
Het begint met de mensen 
die bij de PiusX kerk of in 
de kledingcontainers hun 
kleding komen brengen, 
waarna het uitsorteren van 
de kleding door de vrijwil-
ligsters volgt.
“Samen zijn we de handen 
van O.L.Heer. Zo voel ik dat 

en wil daar heel graag mijn 
steentje aan bijdragen”
In de krant las Wilhelmien 
een artikel van de Gemeen-
te die op zoek was naar vrij-
willigers voor begeleiding in 
de schuldhulpverlening. Zij 
dacht dat het wel iets voor 
haar zou zijn.
Zij prijst de mensen die hier 
naar toekomen met hun 
zorgen en problemen. “Het 
is zo jammer dat mensen 
niet durven te komen. Zij 
verschuilen zich achter het 
idee dat het zich wel oplost, 
maar het lost zich niet op; 
dus gá alsjeblieft om hulp 
vragen. Hier zijn mensen 
die willen en kunnen hel-
pen.”
Voor meer informatie over 
de Stichting Caritas St. Pe-
trus Uden:
http://www.caritasuden.nl/

Het gehele interview kunt u 
lezen op onze parochiesite .

Gravenzegening
Met  Allerheiligen, 1 novem-
ber, herdenken onze heili-
gen en martelaren; met 
Allerzielen, 2 november, 
herdenken en bidden wij 
voor onze overleden  ver-
wanten en dierbaren.

Op 27 oktober zal in Odi-
liapeel, na de H. Mis van 
18.30 ter gelegenheid van 
Allerzielen, weer de gra-
venzegening plaatsvinden 
op de begraafplaats nabij 
de kerk H. Kruisvinding.

Petrus 2.0 heeft het goede doel gekozen
Tijdens de bijeenkomst van 
6 oktober jl.  hebben we met 
de kinderen de definitieve 
keus gemaakt m.b.t. het 
goede doel. De kinderen 
uit groep 7 zullen leuke ac-
ties gaan bedenken die we 
met alle gezinnen gaan uit-
voeren. De opbrengst zal 

ten goede komen aan de 
kinderafdeling van zieken-
huis Bernhoven. Dit jaar is 
heel bewust gekozen voor 
een doel heel dicht bij huis. 
De komende maanden zul-
len we u heel enthousiast 
maken zodat we straks veel 
supporters mogen begroe-

ten, met als doel een zo 
hoog mogelijk bedrag bij-
een te verdienen. Op welke 
manier….dat in een volgen-
de editie.  

Ingrid van Meer


