Info

KERSTGEDACHTE: Alle beetjes helpen!

Deze pagina verschijnt elke tweede
woensdag van de maand en valt onder
redactionele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

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

Elke morgen valt de krant in
de bus en elke morgen staat
hij vol van allerlei ellende
die ik de avond daarvoor al
drie keer op tv heb gezien:
volkeren en religies met elkaar in oorlog, aanslagen,
mensen op de vlucht, nergens een veilig thuis, een
aarde die opwarmt, de lucht
die vervuilt, mensen achter
muren, grenzen van prikkeldraad, wankele bootjes
die vergaan!
En dan wordt het Kerstmis
en zingen we over vrede
op aarde. Maar dan denken we misschien: dat lukt
ons nooit, wij kleine mensen tegen al dat geweld. We
zingen van licht maar het
blijft donker, we geloven
dat God mens is geworden,

maar zien tegelijkertijd hoeveel mensen denken dat ze
God zijn! Al onze goede wil
beschiet er dus ogenschijnlijk niet aan. Dan kunnen
we misschien denken: de
oorlog is te groot, de armoe
te schrijnend, de rij vluchtelingen te lang, er is geen
redden aan. We voelen ons
klein en machteloos bij al
dat groot geweld en al dat
vele verdriet en dus geven
we het op.
En dat is niet goed, want
we kunnen wel degelijk
wat doen! Dan denk ik aan
het verhaal over een club
kleine mieren die er samen
op uit trokken om eten te
zoeken. Ze klommen tegen
een boom op, tenminste
dat dachten ze, maar toen
ze goed keken zagen ze dat

het de poot van een olifant
was. Die voelde natuurlijk
niks van die mieren, totdat
ze in zijn oor kropen. Honderden mieren trokken de
grote donkere gang van zijn
oor in en toen werd die olifant onrustig. Binnen in zijn
oor jeukte het van jewelste,
maar hij kon met zijn poot
zijn oor niet in. Hij ging op
de grond liggen kronkelen
want het bleef maar jeuken.
Tot de mieren het daglicht
weer opzochten en naar buiten kropen. Die hadden het
grootste plezier want nu
wisten ze dat wat klein is,
niet hoeft te verliezen van
wat heel groot is. Al die kleine beestjes samen wonnen
het van die reusachtige olifant.
Uw kerstkaart, uw tientje

voor het goeie doel, uw lichtje voor een ander, uw hartelijk woord voor een vreemde, het thuis dat u biedt aan
kinderen en kleinkinderen,
uw bloemetje zomaar door
het jaar, uw bidden en zingen met elkaar in onze Petruskerk, een complimentje, niet alles gewoon vinden,
even zwaaien naar iemand,
verdriet delen, de zorg van
een ander niet weglachen,
op tijd dank je wel zeggen,
haar hand op jouw schouder, zijn arm om jou heen.

10.30

maandag t/m vrijdag:

19.00

eerste dinsdag van
de maand:

09.30

Sint Agatha Boekel

2019

Vieringen met Kerst
en Jaarwisseling
Maandag 17 december
19.00 uur Uden boeteviering.

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,

Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag.
09.00 uur Zeeland met Harmonie.
Venhorst met gemengd koor
10.30 uur Uden met koor Deux Bornes
Boekel met mannenkoor St. Agatha
Volkel Woord en Communiedienst met
Intervalkoor Pius
Odiliapeel Woord en Communiedienst met
koor Jaïr
14.30 uur Uden Kindje wiegen bij de Kerststal voor
kleuters en peuters
Woensdag 26 december 2e Kerstdag.
09.00 uur Zeeland met St. Caeciliakoor Zeeland
10.30 uur Uden met koor Adaja
Boekel met koor Blijde Herfstklanken
Zaterdag 29 december
18.30 uur Uden met Intervalkoor Pius
Odiliapeel met samenzang
Volkel met samenzang
Zondag 30 december
09.00 uur Venhorst met samenzang
10.30 uur Uden met koor Chanteurs Grégorien
Boekel met samenzang
Maandag 31 december Oudjaar.
19.00 uur Uden met koor Deux Bornes

5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216
Vieringen:
Iedere zondag:

Maandag 24 december Kerstavond
15.00 uur Boekel Zorgcentrum St. Petrus met dameskoor
St. Agatha
16.30 uur Uden Peuter/kleuterkerstviering met kinderkoor de Drieklank.
18.00 uur Uden Gezinsviering met kinderkoor
de Drieklank.
Boekel Woord en Communiedienst met
kinderkoor
Odiliapeel met St. Caeciliakoor Volkel/
Odiliapeel
20.00 uur Boekel met koor Imémato
Venhorst Woord en Communiedienst met
Gemengd koor
Volkel met St. Caeciliakoor Volkel/Odiliapeel
21.00 uur Uden met St. Caeciliakoor.
Zeeland met St. Caeciliakoor
22.00 uur Boekel met mannenkoor St. Agatha.

09:00

Dinsdag 1 januari. Nieuwjaarsdag.
10.30 uur Uden met St. Caeciliakoor.
Boekel met samenzang
Zeeland met samenzang

John van de Laar, pastoor.

Petruswijn
voor vrienden

18.30

zondag:

Met deze gedachten wens ik
U, mede namens het pastorale team en het parochiebestuur een Bemoedigend, Gezegend en Zalig Kerstfeest!

Samen het geloof bewaren
dat al die kleine dingen het
kunnen winnen van het
grote geweld zoals die kleine mieren het wonnen van
die grote olifant. Alle beetjes helpen, volhouden dus.

Vieringen:
zaterdag:

En sámen blijven geloven in
De Ander, Emmanuel, God
met ons! “Hij is dichterbij
dan wij kunnen dromen”.
Ons aller houvast.

Kerstconcert
Op vrijdagavond 21 december zal een kerstconcert worden verzorgd door het Udens
St. Ceciliakoor in samenwerking het Nulands Gemengd
Koor met medewerking van:
Mezzosopraan: Maria van den
Broek
Dirigent: Marcus de Haard
Organist: Jan de Laat

Pianist: Margret Bekkers
Er worden prachtige klassieke luisterliederen ten gehore
gebracht, maar ook stemmige
meezingliederen.
Aanvang 20.00 uur in de
St. Petruskerk te Uden; de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Dank!
9 Priesters van ons bisdom
zijn bezig met afscheid
nemen. Dat zal een dubbel
gevoel geven. Want afscheid
nemen kan zwaar zijn omdat
het iets afsluit wat zinvol
was, dat een stuk van ons
leven was geworden.
Dank aan een ieder die mij
geholpen en gesteund heeft
in mijn eerste priester jaren
die ik hier in deze parochie
mocht beleven. Dank voor uw
gebeden, steun en aanmoediging. Dank aan al diegene die
voor en achter de schermen
ervoor zorgen dat er mooie
bloemen zijn, de muzikale
omlijsting, versiering, liturgie boekjes, kaarsen branden,
er voldoende wierook aanwezig is. Houdt de fakkel brandend en blijf de handen uit
de mouwen steken. Zorg dat
die boodschap van het goede
nieuws niet verloren gaat.
Nogmaals aan een ieder dank
of het nu gebed is geweest,
het opsteken van een kaarsje, een kaart, een brief, een
presentje of gewoon er zijn,
allen dank daarvoor!

Om onze monumentale St. Petrus kerk in stand te houden
voor het nageslacht is de Stichting Vrienden van de Petrus in
het leven geroepen, die geld
inzamelt voor speciale restauratieprojecten. Tijdens de
vorige jaarwisseling is een fotowedstrijd georganiseerd en
de winnende foto is als etiket
gebruikt voor een hele mooie
fles rode wijn. Door het grote
succes van deze actie en de
doorlopende vraag naar deze
wijn wordt de actie herhaald.
Voor onze vrienden hebben we
een kleine partij gereserveerd,
die we verkopen in het Pastoraal Centrum, alle werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur. De
rode wijn is ook verkrijgbaar
bij het Wijnhuis Uden; per
verkochte fles gaat € 1,- naar
de kas van de Stichting Vrienden van de Petrus. Een mooie
wijn om zelf te drinken of om
cadeau te doen ,een origineel
Udens geschenk !

Adventsactie 2018
Herman Schaepman,
kapelaan
Hieronder een overzicht wanneer Herman voor het laatst
bij u in de Kerk zal zijn om
samen de Heilige Eucharistie
te vieren:
Zaterdag 29 december
18:30 Odiliapeel
Zondag 30 december
09:00 Venhorst
Zondag 30 december
10:30 Boekel
Zaterdag 5 januari
18:30 Volkel
Zondag 6 januari
09:00 Zeeland
Zondag 6 januari
10:30 Uden

Wie moeder werd, weet dat
je leven daarmee wezenlijk
verandert. Opeens, van het
ene moment op het andere, maak je deel uit van iets
groters. In onze kinderen
wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst.
Zo brengen onze kinderen
hoop.

Hoop ook, dat zij het Licht
van de wereld in zich zullen
dragen, net als destijds die
kleine baby in Bethlehem…
Adventsactie zet in 2018 vier
bijzondere projecten in het
Licht van advent: ze koesteren alle vier moeders en
kinderen.
Dit jaar sluit de parochie,
voor wat betreft de Adventsactie aan bij de landelijke actie. Achter in de kerk
zal de hele adventtijd een
mandje staan voor uw bijdrage aan de hulp aan moeders in de minder bedeelde
landen van Afrika.

