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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

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. 

Je hebt de kerk hard nodig 
om bij te tanken
Pater Peter Nuyens (82), 32 
jaar missionaris, waarvan 17 
jaar in Malawi en 15 jaar in 
Zuid Afrika.

Om een missiepost met circa 
20 buitenposten te moeten 
verzorgen, maakt dat Pater 
Nuyens zich wel ‘getraind’ 
voelt om veel te reizen. 
Iedere morgen verzorgt hij 
de H. Mis bij de zusters Bir-
gittinessen en assisteert hij 
in Grave, Handel en onlangs 
ook in Oijen.

Afgelopen zaterdag was het 
wel een beetje veel; hij had 
die dag 5 missen opgedra-
gen. Eerst bij de zusters, toen 
naar Handel, daarna Nijme-
gen, vervolgens een uitvaart 
in Zeeland en ’s avonds de  
H. Mis in Odiliapeel. 
‘Het was een drukke dag! 
Maar het is ook een vervul-
ling om bezig te zijn, het is 
het werk waartoe ik priester 
gewijd ben.’

De kritiek op de kerk en de 
terugloop van kerkgangers 
wijt Pater Nuyens aan het 
feit dat de kerk alleen ge-
zien wordt als een instituut 
met regels en wetten, wat in 
deze tijd moeilijk te accep-
teren is. 
Maar om daarom de kerk de 
rug toe te keren, vindt hij 
net zo onlogisch als b.v. je 
lidmaatschap opzeggen bij 
een sportclub. 
‘Hoe meer we losraken van 
God en van de kerk, des te 

meer verliest de mens het 
respect voor elkaar. Om 
mensen weer kerkbetrok-
ken te maken zal eerst het 
besef moeten komen dat 
men iets heel kostbaars 
heeft achtergelaten.’
Hij vergelijkt het met een 
auto, daar moet op tijd ben-
zine in; ‘De kerk is hard 
nodig om bij te tanken. 
Samen het geloof belijden 
met medegelovigen en daar-
mee inspiratie op doen. 
Het taboe doorbreken en 
openlijk je geloof tonen en 
er over praten, dat moet er 
volgens Pater Peter Nuyens 
gebeuren. Hij besluit zijn 
verhaal positief met een Bij-
beltekst:
“Het lontje wat nog een 
klein beetje brandt: God zal 
het niet uitblazen!”
Het volledige artikel is te 
lezen op onze site.

Marianne du Maine
Uden, 15-01-2019

Over de Heilige Eucharistie
Als je, zoals ik, af en toe 
catechese mag geven, dan 
heb je het natuurlijk ook 
over de Heilige Eucharis-
tie en dan kom je tenslot-
te niet om het moeilijkste 
maar kardinale geloofspunt 
heen; de transsubstantia-
tie, ofwel de verandering 
van brood en wijn in Li-
chaam en Bloed van Chris-
tus.  Moeilijk, omdat het zo 
onvoorstelbaar is en niet te 
controleren in onze labora-
toria. Kardinaal, omdat het 
om de essentie van het ka-
tholieke geloof gaat. Velen 
houden de H. Hostie maar 
liever voor “een symbool 
van breken en delen”. Na-
tuurlijk ook belangrijk, en 
dàt is tenminste te begrij-
pen, maar de Eucharistie is 
zo oneindig veel meer!  Al-
leen, het is onmogelijk om 

haar te begrijpen in haar 
volle diepte. Wij kunnen 
hoogstens in kringen om 
het grote mysterie heen cir-
kelen. Mijn favoriete schrij-
ver van dit moment, Roma-
no Guardini, zegt het zo: 
“Iedere poging om dit mys-
terie ‘geestelijk’ te verkla-
ren zal het vernielen. Het 
is aanmatiging en ongeloof 
wanneer de mens bepalen 
wil wat hier mogelijk is. 
God zegt wat Hij wil; en wat 
Hij wil, is. De vorm en de 
diepte van wat Hij schenken 
kan als voleinding van zijn 
liefde bepaalt niemand dan 
Hij”. (Wellicht moet u deze 
zin een paar keer overle-
zen). En met licht sarcasme 
voegt hij eraan toe dat “dit 
deel van de arbeid van de 
theologen (het “uitspitten” 
van de Eucharistie, red.) 

het minst vrucht draagt”. 
De Eucharistie is een mys-
terie omdat God zelf een 
mysterie is. Móét zijn, om-
wille van onze vrijheid. 
Maar wat God zegt “is”, 
wat Jezus zegt “is”. In den 
beginne sprak God “licht”, 
en het was licht. Jezus zegt 
“sta op” en het meisje stond 
op. Jezus zegt “dit is Mijn Li-
chaam”, dus is het Zijn Li-
chaam en niet slechts een 
symbool van breken en 
delen. Wat een geluk als je 
het Lichaam van Christus zo 
kunt ontvangen dat je Gods 
Liefde erin mag ontmoeten. 
Het kan daartoe helpen dat 
je je hart stil maakt, dat je  
aandachtig meebidt, dicht 
bij het altaar, en door met 
eerbied te naderen tot Hem.  

diaken Pieter Raaijmakers.

Pauselijke 
onderscheiding
Op zondag  27 januari ont-
ving Jo van Rosmalen van 
de Petrusparochie, de aller-
hoogste pauselijke onder-
scheiding, Pro Ecclesia Pon-
tifice uit handen van pastoor 
John van de Laar, tezamen 
met de pauselijke oorkonde 
en een dankbrief van onze 
bisschop Gerard de Korte. 
Jo werd geëerd  voor zijn ja-
renlange inzet als penning-
meester en administrator in 
onze parochie.

Sneeuw

Ik hoor een klokje zachtjes lui-
den,
de sneeuw verdoofd haar ge-
luiden.
Mijn krakende voetstap gaat
over de weggesneeuwde straat.
en ik voel een kinderlijke pret
als ik mijn verse voetstap zet.
Want omkijkend zie ik mijn 
sporen pas
omdat er nog niemand vóór 
mij was.

Zo onbegrensd en onbetreden
lijkt een wereld van lang ge-
leden.
Even mogen wij misschien
een stukje ongereptheid zien
van een wereld zonder kwaad,
zonder valsheid, zonder haat.
Alleen maar liefde, puur en 
zoet
en God die zegt: zo is het goed.

Marianne du Maine

Parochiemissie 9 – 29 maart 2019
Van 9 -29 maart komen vijf 
Oegandezen naar onze St. 
Petrus parochie, en logeren 
in die periode in de pastorie 
van Uden. 

In de genoemde periode 
zullen we als “missieteam” 

kerken, organisaties, kloos-
ters en scholen bezoeken. 
Ook staan er huisbezoeken 
bij de vormelingen gepland. 
Een parochiemissie vertelt 
ons over de wereldkerk en 
over de jonge springleven-
de kerk van Oeganda. Het 

team bestaat uit 1 pastora-
le werker, 3 sociale werkers 
en een electroman. 

Het geheel wordt gedragen 
door sponsors en drukt dus 
niet op de parochiekas. 
Ervaring uit het verleden 

leert (ik leidde in de regio 
Helmond een 5-tal keer een 
missie) dat mensen, jong en 
oud, geraakt kunnen wor-
den door het getuigenis 
en enthousiasme van deze 
jonge mensen uit Kampala 
in Oeganda. Kortom: in de 

veertigdagentijd krijgt onze 
voorbereiding op Pasen een 
bijzonder élan. Veel groeten 
vanuit de pastorie van Uden 
waar de koffie/thee voor u 
klaarstaan.

Pastoor John van de Laar.

Aanstelling pastoor Van de Laar
De installatie van deken 
John van de Laar tot pastoor 
van de St. Petrus parochie 
zal plaatsvinden in de St. 
Petruskerk te Uden op 24 
februari om 10.30 uur.
Bisschop Mgr. De Korte 
zal tijdens deze viering 

voorgaan. Medewerking 
aan deze  Pontificale 
Eucharistieviering geven 
de koren Sint Caecilia, 
Deux Borns en kinderkoor 
de Drieklank, en de gilden  
Sint Agatha Boekel, Sint 
Barbara en Sint Lucia Uden 

en Sint Jacobus Zeeland. 

Na afloop van de viering is 
er in het tegenoverliggende 
parochiecentrum de 
gelegenheid onze nieuwe 
pastoor de hand te 
schudden.

Interkerkelijk Noodfonds
Samenwerkende christelijke 
kerken in Uden hebben een 
noodfonds opgericht onder 
de naam “Help”. 
Het gaat daarbij om het le-
nigen van de (financiële) 
nood bij mensen die buiten 

de bestaande gemeentelijke 
regelingen vallen en toch 
dringend geholpen moeten 
worden. Meer informatie 
op de flyers die achter in de 
kerken liggen met de naam 
“Help”.

Laten we “mooie grijsaards” worden
Onze oud pastoor en novice 
kluizenaar, Theo van Osch 
heeft een nieuwsbrief ge-
stuurd naar zijn kennissen 
en contacten. De meest in-
drukwekkende passage uit 
zijn relaas gaat over ouder-
dom, ontleend aan Dom 
André Louf:
‘Het christelijke Oosten 
heeft de ouderdom lief. Het 
denkt dat dit de tijd is om te 
bidden. Wie oud is en voelt 
dat het omhulsel van zijn 
biologische leven dunner 
en dunner wordt, weet dat 
hij God steeds meer nader-
bij komt. Hij wordt als een 
kind dat zich bewust aan de 
Vader toevertrouwt. Door 
de nabijheid van de dood is 
hij zacht geworden, door-
schijnend voor het grote 
licht. Een beschaving die 
niet meer bidt, is een be-
schaving waar de ouderdom 
geen zin meer heeft. Zij gaat 

achteruitlopend de dood te-
gemoet en bewierookt de 
jeugdigheid. Het is een in-
triest spektakel. De ouder-
dom biedt een mogelijkheid, 
een wonderbaarlijke kans 
juist door de ultieme ontei-
gening die haar kenmerkt. 
Maar onze beschaving grijpt 
deze kans niet aan. We heb-
ben behoefte aan grijsaards 
die bidden, die glimlachen, 
die onbaatzuchtig liefheb-
ben, die verwonderd kun-
nen zijn. Alleen zij kunnen 
aan de jongeren tonen dat 
het leven de moeite waard is 
en dat het “niets” het laatste 
woord niet heeft. 
Elke monnik bij wie de as-
cese haar vrucht heeft voort-
gebracht, wordt in het Oos-
ten – ongeacht zijn leeftijd 
– een “mooie grijsaard” ge-
noemd. Hij is mooi door de 
schoonheid die uit zijn hart 
opstijgt.  


