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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. 

Vastenmaaltijd
Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezin-
ning, een tijd om het met wat 
minder te doen, wellicht geld 
en aandacht te delen met een 
ander mens die uw steun 
hard nodig heeft.

Het is weer zover, de veer-
tigdagentijd , met daarbij tra-
ditioneel onze aandacht voor 
de vastenactie. 

Onder het motto “Water ver-
andert alles”, ondersteunt 
Vastenactie dit jaar waterpro-
jecten in Niger, Congo, Sierra 
Leone, Nicaraqua en Indone-
sië. Als een waterput vlakbij 
een school wordt gebouwd, 
zorgt het voor grotere pre-
sentie, met name van jonge 
meisjes. Op die manier bete-
kent onze bijdrage dan ook 

veel meer voor het leven van 
de mensen dan alleen schoon 
drinkwater.

Het M.O.V. organiseert ook dit 
jaar weer  een vastenmaaltijd .
Met deze solidariteitsmaal-
tijd willen we samen zijn, 
samen eten, samen bezin-
nen en ons verbonden weten 
met onze noodlijdende me-
demens; de kosten bedragen 
€  11,- per persoon.

Vastenmaaltijd Uden:
U bent van harte welkom op 
donderdag  4 april a.s. in het 
Parochiecentrum , Kerkstraat 
25 in Uden, aanvang  18.00 
uur . Aanmelden bij het pa-
rochiecentrum, 0413 263154 
of  per email via:  info@paro-
chiesintpetrus.nl

Vastenmaaltijd Boekel:
U bent van harte welkom 
op donderdag 11 april a.s. 
in het zorgcentrum Sint Pe-
trus te Boekel; start eveneens 
om 18.00 uur. Aanmelden bij 
Lenie Trienekens, Kerkstraat 
22 te Boekel, telefoon 0492-
322439, of per email: j.triene-
kens1@chello.nl 

Ook zullen tijdens de hele 
veertigdagentijd in alle ker-
ken van onze parochie collec-
tebussen of mandjes voor dit 
goede doel te vinden zijn. Of 
overmaken op:  NL25 RABO 
017 49 48 999 t.n.v.  “Vasten-
actie 2019”.

Uw bijdrage is welkom en 
noodzakelijk!  Alvast harte-
lijk dank.

Tien tips voor de 40 dagentijd om je 
dichter bij God en bij de mensen te 
brengen
1.  Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het Wees Gegroet.
2.  Zoek in het Evangelie van de zondag één zinnetje om de rest van de week mee bezig te zijn.
3.  Als je een luxeartikel koopt – iets wat je niet echt nodig hebt -, geef dan ook altijd iets   
     aan de armen of aan een goed werk.
     Geef een procentje, overvloed vraagt om te delen met anderen.
4.  Doe elke dag iets goeds voor een ander. Maar dan wel nog vóór hij/zij erom vraagt. 
5.  Als iemand iets onaangenaams tegen je zegt, doe dat dan niet meteen ook terug,  
 want zo herstel je geen evenwicht. Zwijg liever een minuut: het gaat meestal over. En 
 je stopt daarmee de spiraal van het onaangename.
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de TV uit en lees een 
 boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en je hebt er geen  
 afstandsbediening voor nodig.
7.  Ga in deze periode steeds met een klein beetje honger van tafel. Veel mensen volgen  
 vanwege overgewicht een dieet en horen diëtisten zeggen dat ze het hele jaar met een
  beetje honger van tafel moeten.
8.  Ver – geven is nog mooier dan geven.
9.  Je hebt iemand al zo vaak beloofd te bellen of te bezoeken. Doe het nu eindelijk eens.
10. Laat je niet elke keer vangen door het prijskaartje met de sterk gereduceerde prijs.
 Het kost inderdaad 30 procent minder, maar jouw kledingkast zit al behoorlijk vol.

Aanmelden Eerste Heilige 
Communie en Heilig Vormsel voor 
komend schooljaar 2019/2020
De Petrusparochie biedt bin-
nen de familiecatechese ( Pe-
trus 2.0) de mogelijkheid aan 
kinderen vanaf groep 4 om 
zich voor te bereiden op de 
eerste communie. Kinderen 
vanaf groep 8 kunnen zich 
aansluiten bij Petrus 2.0 en 
zich voorbereiden op het hei-
lig Vormsel. Tijdens een infor-
matie avond vertellen wij u 
graag hoe zich dit vormgeeft. 

Wij verzorgen twee van deze 
info-inschrijfavonden en wel 
op 7 en  9 mei aanstaande om 
20.00 uur . (Inhoudelijk gelijk 
aan elkaar.) 
Locatie: Parochiecentrum,  
Kerkstraat 25 Uden.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ingrid 
v Meer 0612867084
Weet dat u van harte welkom 
bent!

Oegandezen getuigen enthousiast!
In  maart zullen vijf Oegandezen meewerken aan de vieringen in de Petrus kerk te 
Uden. Ook zullen ze bij de activiteiten van het project Petrus 2.0 betrokken worden. 
In het weekend van 16 en 17 maart en op 23 maart zijn ze actief in Helmond. 

Op 24 maart zullen de 
Oegandezen betrokken zijn 
in de viering in Zeeland om 
9.00 uur en aan de viering in 
Boekel om 10.30 uur.  Door 
de week zijn ze actief op 
scholen, bij organisaties en 
in kloosters. En het bezoek 
aan alle vormelingen gaat 
met een gast uit Oeganda 
gepaard. Hun verblijf is in 
de pastorie van Uden en we 
zijn enkele dagen te gast bij 
de zusters van het Kostbaar 
Bloed in Aarle-Rixtel. 
Laten we in gastvrijheid en 
barmhartigheid open staan 
voor de enthousiaste kerk in 
Oeganda, Afrika. 

Veel groeten vanuit de 
gastvrije pastorie in Uden, 

Pastoor John van de Laar.

DANK U WEL!
24 februari 2019 was voor 
onze parochie, voor mij per-
soonlijk en voor mijn fami-
lie een héél bijzondere dag.  
Dank voor alle inzet, de 
prachtige Installatieviering 
in de kerk én de ontvangst 
bij de feestelijke ontmoeting 
in het parochiecentrum, 
nogmaals héél hartelijk en 
uitdrukkelijk dank!  Het was 
een hartverwarmende en 
zonovergoten dag in alle op-
zichten!
Met veel groeten vanuit de 
pastorie van Uden,
Pastoor John van de Laar.

Geef voor je kerk
Beste parochianen, hierbij 
vragen wij u om de parochie 
mede te ondersteunen. Onder 
de naam Kerkbalans 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 ge-
neraties op een moderne 
manier kerk te kunnen blij-
ven moeten we ook echt om 
elkaar geven. Zowel in pasto-
rale, diaconale, liturgische 
als ook in financiële zin. 
Wij blijven proberen verbin-
dingen te leggen tussen ver-
schillende generaties, tussen 
culturen, tussen rijk en arm, 
ver weg en dichtbij. Dat doen 
we door een open en gastvrije 
geloofsgemeenschap te zijn 
waar iedereen van harte wel-
kom is. Graag willen wij dank 
zeggen aan diegene die ons 
al jaren ondersteunen, maar 

ook vragen wij om ondersteu-
ning van diegene die dat tot 
nu toe nog niet hebben ge-
daan.  Om e.e.a. te kunnen 
realiseren hebben wij uw 
financiële ondersteuning 
hard nodig. Wij verzoeken u 
daarom vriendelijk om bij te 
dragen in het in stand hou-
den van de parochie. Geef 
om onze kerk; als geloofsge-
meenschap, maar ook voor 
de instandhouding van ons 
prachtige kerkgebouw ! Wij 
vragen middels dit artikel 
om U (ook) te verbinden met 
onze parochie en een vrijwil-
lige bijdrage te doen.  Dit kan 
door overschrijving op onder-
staande bankrekening onder 
vermelding van uw naam en 
“kerkbijdrage 2019” t.n.v.  Pa-
rochie St. Petrus Uden.
Bankrekening: IBAN nr. NL 60 
RABO 0151 9047 58
Heel veel dank.
Pastoraal team en Bestuur 

Kerkradio – TV binnenkort ook in Boekel

Binnenkort wordt  een nieuw  
kerkradio/tv systeem in ge-
bruik genomen in onze St. 
Agathakerk in Boekel, dat ge-
bruik maakt van de nieuwste  
communicatiemogelijkheden 
die het huidige snelle internet 
ons bied. Hiermede zijn straks 
alle kerkdiensten  te beluiste-
ren en te bekijken vanuit de  
kerk in Boekel. Dit systeem is 
al enkele jaren in gebruik voor 
vieringen vanuit de Petruskerk 
in Uden en werkt naar volle te-
vredenheid. Vanuit onze kerk 
in Zeeland zijn ook de vierin-
gen te volgen echter zonder 
beeld. Ideaal op je vakantie-
adres, voor verre familieleden 
die een uitvaart willen beluis-
teren, mensen die slecht ter 

been zijn of verhuisd naar een 
andere plaats, die kunnen op 
deze manier toch alle vierin-
gen vanuit onze kerken volgen. 
Dit kan d.m.v. een ontvanger 
aan te sluiten op de norma-
le telefoonlijn  thuis, of we-
reldwijd,  via internet op een 
PC, tablet, smartphone  enz. 
Uitgezonden vieringen wor-
den opgeslagen en zijn ook 
nadien gedurende 4 weken te 
zien en beluisteren. Ook kunt 
u een viering zelf eenvoudig 
downloaden  op uw compu-
ter, om te bewaren.

Wellicht goed om de site te be-
zoeken:  www.kerkomroep.nl
Informatie: Mari Verkuijlen, 
via ons parochiesecretariaat. 


