
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

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 kapelaan 
Herman Schaepman
‘Een late roeping, nee, een 
laat antwoord’, dat waren 
de woorden waarmee jij 
destijds jouw eerste mis in 
de Petrusparochie opende. 
Het is inmiddels zo’n drie en 
een half jaar geleden dat je 
naar de Uden kwam, eerst 
als stagiair en na je priester-
wijding, een jaar later, als 
kapelaan.
Je hebt je bij ons laten 
kennen als een echt ‘men-
sen-mens’. Behalve de kunst 
van het preken, beheerste je 
de kunst van het luisteren. 
Met een luisterend oor voor 
iedereen, uit alle geledingen 
van onze parochie, voor ie-
ders grote en kleine zorgen. 
Voor iedereen met vragen en 
twijfels over de zin van ons 
bestaan.

Wij hadden natuurlijk graag 
gezien dat je nog veel lan-
ger in onze parochie was 
gebleven, maar de bisschop 

besliste anders en uiteraard 
hebben wij daar begrip voor. 
Wij willen je alle goeds toe-
wensen in het vervolg van je 
priesterloopbaan.

Wij hopen dat je op een ple-
zierige tijd kunt terug kijken 
in het mooie Uden en wen-
sen je veel succes in jouw 
nieuwe parochie in Den 
Bosch.Herman, hartelijk 
dank voor alles, namens be-
stuur en parochianen ! 

Het nieuwe jaar 2019
Elke maand komt in het 
avondgebed van het getij-
degebed Psalm 49 voorbij. 
De teksten van deze Psalm 
intrigeren en boeien mij 
telkens weer door hun di-
rectheid, door de scherpe 
waarschuwing, maar ook 
door de belofte van het Eeu-
wig Leven aan hen die God 
bovenaan hun leven zetten. 
De Psalm is te lang om hier 
af te drukken daarom enke-
le zinnen: 
Het eerste gedeelte wordt 
omgeven door het anti-
foon:”Ge kunt niet God 
dienen en de mammon.” 
Mammon wil zeggen dat je 
leven beheerst wordt door 
geld of rijkdom waarbij die 
rijkdom als een soort van 
afgod vereerd wordt. 
Waarom zou ik vrezen voor 
slechte tijden, wanneer ik door 
booswichten wordt belaagd? 
Door mensen die rekenen op hun 
rijkdom en die zich beroemen op 
hun bezit..........We zien dat ook 
wijzen eens moeten sterven, met 
dommen en dwazen gaan zij te-
niet........Zo gaat het met wie op 
zichzelf vertrouwen, die pochen 
op rijkdom: dit is hun lot: Zij 
staan voor de onderwereld als 
schapen, de dood is hun herder 
en drijft hen daarheen. Hun 
statigheid gaat tot ontbinding 
over, hun woonplaats is voort-
aan het dodenrijk. Maar mij 
zal God van de ondergang red-
den. Hij zal mij behoeden voor 
dood en graf. Verlies dus de 
moed niet wanneer iemand rijk 
wordt, wanneer in zijn huis de 

weelde steeds groeit. Hij zal als 
hij doodgaat niets mee kunnen 
nemen, zijn rijkdommen gaan 
niet met hem in het graf. Al 
prijst hij zich tijdens zijn leven 
gelukkig: ‘men eert u, omdat 
ge het ver hebt gebracht’. Geen 
mens blijft leven in zijn weelde, 
hij is als vee dat eens wordt ge-
slacht. 
Misschien rijst bij u de ge-
dachte bij het lezen van 
deze Psalmteksten, wat 
een pessimisme. Maar is 
dat wel zo? Misschien voor 
hen die alleen maar be-
langstelling hebben voor 
rijkdom en aanzien, maar 
voor degene die hun geloof 
willen voeden straalt deze 
Psalm zeker ook positivis-
me uit door de verwijzing 
naar de verrijzenis en het 
eeuwig leven voor alle ge-
lovigen. Daarbij zegt deze 
Psalm ook: alle mensen zijn 
gelijk, allen zijn sterfelijk, 
en alleen in God is er hoop 
op leven. 
Ook in deze tijd leven velen 
in de veronderstelling dat 
weelde, rijkdom, aanzien, 
het hebben gemaakt, het 
doel is van het leven. Maar 
maakt het je leven wel ge-
lukkiger? Daarbij kun je je 
afvragen of het wel Gods be-
doeling is dat een mens op 
die manier zijn leven hier 
op aarde invulling geeft?
We mogen geld zien als 
middel wat nodig is om in 
een samenleving te kunnen 
functioneren. Wel is de op-
dracht om er goede dingen 

mee te doen. Mensen met 
veel geld moeten niet stre-
ven naar meer geld en men-
sen die weinig geld hebben 
moeten niet denken dat als 
ze meer geld hebben al hun 
problemen opgelost wor-
den. 

De tekst in Psalm wijst ons 
erop dat wij in ons leven 
ons bewust moeten afvra-
gen of wij meer vertrou-
wen hebben in God of in 
de mammon. Het is een 
heel moeilijke vraag voor 
de meesten van ons. Het is 
een kwestie waarmee we al-
lemaal mee worstelen. Kies 
je tussen de glans en glitter 
van zilver en goud of voor 
de warmte van het vertrou-
wen in God. Misschien mag 
ik u een voorstel doen voor 
het nieuwe jaar! Plaats bij 
alle andere goede voorne-
mens, het voornemen om 
minder aan de mammon te 
denken maar meer aan God 
te schenken. Een goed en 
gezegend 2019 toegewenst, 

diaken Henk van Thiel  

Communie en Vormsel 
werkgroep Petrus 2.0 
Wij wensen eenieder: 
liefde- vreugde-vrede-ge-
duld-vriendelijkheid-goed-
heid-trouw-zachtheid en in-
getogenheid….

Voor de vormelingen ver-
trouwde woorden, de vruch-
ten van de heilige Geest. 
Maar ook onze communi-
canten krijgen ze zo nu en 
dan al te horen. Mooie woor-
den die veel moois teweeg 
kunnen brengen. En dat op 
het moment dat we weer 
enthousiast verder op weg 
zijn gegaan, op weg naar 
het moment van de Heili-
ge Communie en het Heilig 

Vormsel. Op zondag 13 ja-
nuari dopen we, te midden 
van alle kinderen van Petrus 
2.0, drie communicanten. Zo 
zijn ook zij bijna zover om 
hun communie te mogen 
ontvangen. De diverse groe-
pen zijn weer verder op weg 
gegaan, op hun weg binnen 
hun geloof. 
De kinderen uit de groep 
567 zijn actief in hun orga-
nisatie m.b.t. de activiteiten 
t.b.v. het goede doel welke 
in mei zullen plaatsvinden. 
De vormelingen kijken al uit 
naar de Power of Fire dag in 
Den Bosch, waarover later 
meer.

Voelen, zien 
en luisteren

Tasten zonder voelen,
zeggen zonder bedoelen.
Blijkbaar onbewogen
worden waarheden gelogen.

Kijken zonder zien,
horen dat je misschien
tijdens het zachte fluisteren
vergeten bent te luisteren.

Stil worden en 
intens ervaren
dat je in tijd niet 
kunt besparen
omdat elke dag weer 
kansen biedt
en grijpt als je die 
kansen ziet.

Voelen, luisteren en zien
dat je je naasten misschien
met aandacht kunt helen
omdat liefde begint 
met delen.

Marianne du Maine

Geef voor je kerk
Beste parochianen, hierbij 
vragen wij u om de paro-
chie mede te ondersteu-
nen. Onder de naam Kerk-
balans wordt landelijk 
aandacht gevraagd voor 
het samen dragen van de 
kerk in financiële zin.

Het jaarthema 2019 is: 

“Geef voor 
je kerk”

Om ook in de komende 
generaties op een moder-
ne manier kerk te kun-
nen blijven moeten we 
ook echt om elkaar geven. 
Zowel in pastorale, diaco-
nale, liturgische als ook in 
financiële zin. Wij blijven 
proberen verbindingen te 
leggen tussen verschillen-
de generaties, tussen cul-
turen, tussen rijk en arm, 
ver weg en dichtbij. Dat 
doen we door een open en 
gastvrije geloofsgemeen-
schap te zijn waar ieder-
een van harte welkom is. 

Graag willen wij dank zeg-
gen aan diegene die ons al 
jaren ondersteunen, maar 

ook vragen wij om onder-
steuning van diegene die 
dat tot nu toe nog niet heb-
ben gedaan.

Om e.e.a. te kunnen rea-
liseren hebben wij uw fi-
nanciële ondersteuning 
hard nodig. Wij verzoe-
ken u daarom vriendelijk 
om bij te dragen in het in 
stand houden van de paro-
chie. Geef om onze kerk; 
als geloofsgemeenschap, 
maar ook voor de instand-
houding van ons prachtige 
kerkgebouw!

Wij vragen middels dit ar-
tikel om U (ook) te verbin-
den met onze parochie en 
een vrijwillige bijdrage te 
doen. 

Dit kan door overschrij-
ving op onderstaande 
bankrekening onder ver-
melding van uw naam en 
“kerkbijdrage 2019” t.n.v. 
Parochie St. Petrus Uden.

Bankrekening: IBAN nr. 
NL 60 RABO 0151 9047 58

Heel veel dank.

Pastoraal team en Bestuur 

Aanstelling pastoor 
van de Laar

Met ingang van 7 januari 
2019 ben ik definitief in 
de pastorie van Uden gaan 
wonen. En ik kom graag! 

Vanaf september 2017 
heb ik de route Helmond 
/ Uden heel vaak afgelegd. 
Het afscheid (na ruim 27 
jaar) en het vertrouwen 
in de toekomst gaan we 
vieren in de Lucia kerk in 
Mierlo-Hout op 3 februari 
om 10.15 uur. De installa-
tie tot pastoor van de Pe-
trus parochie zal plaats-
vinden in de Petruskerk 
te Uden op 24 februari om 
10.30 uur. Mgr. De Korte 
zal tijdens deze viering 
voorgaan. 

Pastoor John van de Laar

Assistentie
Met ingang van 7 januari 
komt er een extra assistent 
naar onze Petrus parochie. 
Pater Louis Kessels, Mill 
Hill Missionaris, zal in elk 
geval t/m eind februari 

assisteren en in de pastorie 
van Uden verblijven. 
Met vereende krachten 
en goede wil is er véél 
mogelijk.


