
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

Palmzondag 13 april: 
18:30 (zaterdag) 
Palmzondag 14 april: 10:30 
Maandag 15 april: 18:30 
Dienst van Verzoening met 
mogelijkheid persoonlijke Biecht.
Witte Donderdag 18 april: 
08:30 Morgengebed ,12:00 
Middaggebed, 19:00 Witte 
Donderdagviering 
Goede Vrijdag 19 april: 
08:30 Morgengebed, 12:00 
Middaggebed, 15:00 Kruisweg 
19:00 Goede Vrijdagviering
Stille Zaterdag 20 april: 
08:30 Morgengebed, 12:00 
Middaggebed , 19:00 Paaswake
Eerste Paasdag 21 april: 
10.30 Paasviering 
Tweede Paasdag 22 april: 
10.30 Paasviering 

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Palmzondag 14 april: 10:30
Witte Donderdag 18 april: 
19:00 Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 19 april: 
15:00 Kruisweg
Stille Zaterdag 20 april: 
21:00 Paaswake
Eerste Paasdag 21 april: 10:30 
Tweede Paasdag 22 april: 10.30  

H. Kruisvinding Odiliapeel
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Zaterdag 13 april: 18.30 
Palmzondagviering
Goede Vrijdag 19 april: 
15:00 Kruisweg 
Tweede Paasdag 22 april: 10:30

H. Jozef Venhorst
Kloosterstraat 2A, 5408 BC Volkel

Palmzondag 14 april  09.00 
Eerste Paasdag 21 april 09:00

H. Antonius Abt Volkel
Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Zaterdag 13 april 18:30  
Palmzondagviering 
Goede Vrijdag 19 april 
15:00 Kruisweg
Eerste Paasdag 21 april 10:30

H. Jacobus de 
Meerdere Zeeland

Zondag 14 april 09:00 
(Palmzondag)
 Witte Donderdag 18 april 19:00
 Goede Vrijdag 19 april 
15:00 Kruisweg
 Eerste Paasdag 21 april 09:00
 Tweede Paasdag 22 april 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. 

Vormelingen naar 
Power of Fire
Zaterdag 30 maart zijn 
onze vormelingen met 
hun begeleiders naar Den 
Bosch geweest en hebben 
daar samen met zo’n 280 
vormelingen uit ons bis-
dom de jaarlijkse Power 
of Fire dag gevierd. We 
begonnen met een heili-
ge mis waar enkele van 
onze vormelingen moch-
ten meehelpen bij het 
misdienen, het aandra-

gen van de gaven, het in 
ontvangst nemen van de 
vredeswens van onze bis-
schop en bij het dragen 
van het enorme Power of 
Fire kruis. We genoten van 
het prachtige weer en de 
inspirerende workshops. 
Een geslaagde dag en 
weer een stap dichterbij 
het grote moment, het 
ontvangen van het Heilig 
Vormsel.

Pasen, een niet te doven vuur!
De Mattheuspassie vertelt – 
evenals de eigentijdse Pas-
sion, in klank en kleur het 
leven en sterven van de Man 
van Nazareth. Vaak - hoor je 
van mensen – herkennen en 
beleven ze daarin hun eigen 
struggle for life. Ons leven, 
dat we maar te leen krijgen, 
speelt zich af tussen geboren 
worden en dood gaan. Twee 
keer worden wij de kerk in 
gedragen: aan het begin en 
wellicht ook aan het eind. 
Tussen de schelpjes enerzijds 
en de kruisjes daartegenover 
vieren we hier ons leven van 
alledag, onze ups en downs, 
het leven in het voetspoor 
van Jezus. Met Kerstmis vie-
ren wij hier Zijn geboorte, 
Zijn begin met ieder van ons. 
Met Pasen vieren we Zijn 
einde, of beter: Zijn volein-
ding. Met Kerstmis vieren 

we dat God naar de mensen 
is gekomen, met Pasen dat 
de mensenzoon naar God 
is gegaan. Kerstnacht ver-
telt over licht in het don-
ker. De paaswake, Pasen, 
vertelt over licht na het 
donker. Beide keren spelen 
vrouwen een hoofdrol: met 
Kerst Maria, die Jezus het 
leven schenkt;  met Pasen 
die andere Maria’s, die leven 
brengen in de kring van te-
leurgestelde mannen. Zij 
brengen het Goede Nieuws, 
dat Hij is opgestaan uit de 
dood: Verrezen! En het is dit 
Goede Nieuws, dat toen (en 
nog) vaak beuzelpraat werd 
genoemd, dat christenen el-
kaar als een lopend vuurtje 
hebben doorgegeven: leven 
is op doortocht zijn, is rei-
zen naar een Overkant, is 
gaan van donker naar licht. 

Dit geloven kan alleen, als 
je leert zien met je hart. 
Toen haar werd gevraagd of 
zij wel alleen verder kon na 
het overlijden van haar man, 
zei ze heel verbaasd: “Maar 
ik ben niet alleen, mijn man 
is de hele dag bij me; hij is 
in de dingen die ik doe, hij 
woont hier nog steeds, hij 
leeft.” Dit geloven kan alleen 
als je leert zien met je hart. 
Kerstmis is herdenken dat 
God een thuis zocht onder 
de mensen. Met Pasen vieren 
wij, dat mensen een thuis 
zullen vinden bij God. Moge 
de vlam van hoop, ontsto-
ken in het licht van Pasen, 
in onze harten branden als 
een niet te doven vuur!  

Zalig Pasen!

Pastoor John van de Laar.

Kerkvisie
Het parochie bestuur heeft, 
in 2016, een opdracht gege-
ven aan de werkgroep Ker-
kenvisie.
Deze werkgroep levert een 
rapport aan dat tot stand 
gekomen is met de mede-
werking van veel mensen uit 
alle kernen. De waardering 
daarvoor is bijzonder groot!
Het rapport wat gepresen-
teerd is mag gezien worden 
als een tussen resultaat. 
Het geheel is een zorgvuldig 
proces dat nog een vervolg 
krijgt.

Het parochiebestuur zal 
eerst kennis gaan nemen 
van de inhoud om een goed 
beeld te vormen. 

Dus dit betekent dat er mo-
menteel geen enkele beslis-
sing genomen is. Dat kan 
natuurlijk ook niet! Het 
vraagt om; zorgvuldige stu-
die en onderling en uitge-
breid gesprek in het bestuur.
Het parochiebestuur zal con-
tact houden met de verschil-
lende klankbordgroepen om 
te zorgen dat het liggende 
advies goed begrepen is door 
het parochiebestuur.

Het bestuur zal in de toe-
komst een visie op de kerk-
gebouwen ontwikkelen en 
weet zich verantwoordelijk 
voor de parochie als geheel, 
maar ook, voor ieder kerk-
gebouw op zich. 
Dit altijd natuurlijk in open-
heid naar, en met betrokken-
heid van, de lokale gemeen-
schap. 

Verder zal het bestuur bre-
der kijken dan alleen het be-
lang van de parochie. 
Ook de betreffende lokale 
gemeenschap is van levens-
belang, als ook het Rijk, de 
provincie, de gemeenten en 
het bisdom spelen een rol.
Het parochiebestuur is bij-
zonder dankbaar voor de 
bijdrage die alle partijen 
geleverd hebben! 
Onze wens is dat deze sa-
menwerking ook blijvend is 
bij de totstandkoming van 
de mogelijke toekomst plan-
nen.

We zullen als parochie al-
tijd oplossingen zoeken in 
sámenwerking met anderen.
Zo blijven we andere par-
tijen uitnodigen om mee te 
denken.

Mijn persoonlijke wens is, 
dat hoe dan ook, mensen 
biddend kunnen samenko-
men, mogelijk de eucharis-
tie met elkaar kunnen blij-
ven vieren, en, de nabijheid 
van God ervaren. De titel 
van het lied:  
Zomaar een dak boven wat 
hoofden, is daar een treffend 
beeld van. 

Nogmaals veel dank, en blijf 
vertrouwen in de toekomst, 
door ons SAMEN kerk zijn!

Pastoor John van de Laar

Uitreiking eerste rapport 
Kerkenvisie aan pastoor
De klankbordgroepen in de 
6 kernen hebben een belang-
rijke bijdrage geleverd voor 
de Kerkenvisie. Ze hebben 
voor hun ‘eigen’ kerk met 
dorpsgenoten gesproken en 
overlegd. Uit die gesprekken 
zijn wensen naar voren ge-
komen en scenario’s om de 
kerkgebouwen te behouden. 
In alle gevallen hebben de 
klankbordgroepen gepleit 
voor behoud van de eredien-
sten in de kerken, en voor 
multifunctioneel gebruik 

van de gebouwen. Pastoor 
John van de Laar heeft het 
eerste exemplaar van de 
Kerkenvisie van de Sint-Pe-
trusparochie Uden e.o. in 
ontvangst genomen. Dat 
gebeurde woensdag 3 april 
jl. tijdens een bijeenkomst 
in het parochiecentrum in 
Uden. Zie verder het artikel 
in deze krant.
Het volledige rapport kunt 
u inzien op onze website:   
www.parochiesintpetrus.nl   
onder Kerkenvisie

Alle vieringen in onze 
parochiekerken voor de Paastijd, 

staan in de colofon links op 
deze pagina vermeld.

Parochiemissie met 
de Oegandezen: één 
blok enthousiasme!
Van 9 t/m 29 maart waren 
vijf Oegandezen te gast in 
onze Petrus parochie. Van-
uit de pastorie van Uden 
bezochten we vijf kerken: 
De Petrus kerk in Uden, de 
Agatha kerk in Boekel, de 
Jacobus kerk in Zeeland en 
twee kerken in Helmond. 
Verder gingen we naar de 
Mill Hill missionarissen in 
Oosterbeek, het Retraite-
huis en de Birgittinessen in 
Uden, naar de Zusters van 
het Kostbaar bloed (in Aar-
le-Rixtel)  en vierden we in 
Huize Sint Jan de Zieken-
zalving. Er werd muziek ge-
maakt voor de mensen van 
het Orgelhuis. 
Een speciale viering werd 
opgeluisterd in Katwijk, bij 
Cuijk i.v.m. de daar aanwe-
zige Aartsbisschop uit Oe-
ganda. Er was een muzikale 
ontmoeting met een aantal 
koren en een speciale mid-
dag met bisschop de Korte 
in het kader van het onder-
wijs in deze tijd. We moch-
ten een dag mee vieren met 
de Caritas Pius x i.v.m. het 
bezoek van een bisschop 
en priester uit Roemenie. 
En heel belangrijk waren 
de ontmoetingen met de 
kinderen; bij de catechese 
van Petrus 2.0 en de huisbe-
zoeken bij de Vormelingen. 

Maar ook bij Scouting, op de 
Odulfusschool en ’t Carolus; 
allen in Helmond. We wer-
den héél gastvrij ontvan-
gen in basisschool de Vlie-
ger in Volkel, in bassischool 
De Wijde Wereld in Uden, 
in basisschool ’t Oventje in 
Zeeland en basisschool Den 
Omgang in Schaijk. Het on-
derwijzend personeel was 
overal zeer onder de in-
druk en de kinderen waren 
dol enthousiast! Het geheel 
was speels, eigentijds, met 
diepgang en de overtuiging 
dat: de liefde het altijd wint. 
Kortom, we mogen leren 
van de jonge kerk van Oe-
ganda, levendig, bij de tijd 
en trouw! Veel dank aan 
allen die meewerkten, voor 
en achter de schermen. De 
pastorie van Uden was voor 
drie weken “Klein Afrika”, in 
sfeer én temperatuur. Inmid-
dels genieten Charles, Fred, 
Eric, Gemma en Jacqueline 
weer van de Oeganda tem-
peratuur van een stabiele 30 
graden. Moge ons geloof er 
door geraakt en aangewak-
kerd zijn, bij mij is dat zéker 
het geval. Met veel warme 
groeten vanuit de pastorie 
van Uden waar de koffie om 
10.30u (meestal) klaar staat!

Pastoor John van de Laar. 

Aanmelden Eerste Heilige 
Communie en Heilig Vormsel voor 
komend schooljaar 2019/2020
De Petrusparochie biedt 
binnen de familiecatechese 
( Petrus 2.0) de mogelijkheid 
aan kinderen vanaf groep 4 
om zich voor te bereiden op 
de eerste communie. Kinde-
ren vanaf groep 8 kunnen 
zich aansluiten bij Petrus 
2.0 en zich voorbereiden op 
het heilig Vormsel. Tijdens 
een informatie avond ver-
tellen wij u graag hoe zich 

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


