
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

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. 

Bevrijding. 
De duits-militaire begraaf-
plaats in IJsselstein heeft 
een merkwaardige aantrek-
kingskracht op mij. Ik mag 
daar graag af en toe een uur 
rondwandelen om in stilte 
de namen te lezen van die 
dertigduizend vergeten jon-
gens. Twintig jaar of sommi-
gen nog niet eens! Een enkel 
verdord bloemetje op die 
immense vlakte, verraadt 
dat er nog wel eens ooit 
iemand bij zo’n graf komt 
kijken. Waar Amerikanen 
en Engelsen zonder uitzon-
dering als “held” hun leven 
gegeven hebben voor “volk 
en vaderland”,  zouden deze 
jongens zich moeten scha-
men dat ze als Duitser gebo-

ren zijn? Wat een wereld!? 
Maar goed. We zijn blij dat 
we bevrijdt zijn. Onze  hang 
naar vrijheid blijkt echter 
niet bevredigd bij die be-
vrijding. In de zestiger jaren 
werden ook allerlei andere 
knellende banden verbro-
ken. Sociale rolverdelingen, 
(christelijke) moraal, gezags-
verhoudingen; ze werden 
allemaal flink opgeschud 
en dat heeft ons veel goeds 
gebracht. Streven naar vrij-
heid is een menselijke oer-
drift en een morele plicht. 
Alleen; wel vrijheid voor alle 
mensen, niet voor een select 
gezelschap. En ook niet een 
vrijheid die tot volstrekte 
eenzaamheid leidt. Maar dat 

soort vrijheid is alleen mo-
gelijk als wij ook willen er-
kennen dat er een waarheid 
is, of Waarheid. En dat is het 
probleem van deze tijd. Wij 
zien de waarheid als grens 
aan onze vrijheid en daar-
om erkennen wij haar liever 
niet meer. Wij maken liever 
ieder onze eigen waarheid 
dan dat we nog een geza-
menlijke waarheid zouden 
erkennen. Terwijl juist in de 
waarheid te vinden is wie we 
zijn als mens; als vrije mens. 
Het mag pretentieus klin-
ken, maar niet voor niets 
heeft de meest vrije mens 
van de wereldgeschiedenis 
zichzelf de Weg, de Waar-
heid en het Leven durven 

INSCHRIJVEN COMMUNIE 
EN VORMSEL VOOR 
KOMEND SCHOOLJAAR
Ga je naar groep 4 of naar 
groep 8 dan kom je in aan-
merking om je te gaan voor-
bereiden op het Heilig Vorm-
sel en de Heilige Communie.
Binnen onze parochie kan 
dat binnen het project Pe-

trus 2.0. Inschrijven kan via 
het inschrijfformulier welke 
te vinden is op de site www.
petrus2puntnul.nl
Inschrijven kan tot 5 juli 
2019. Mocht u vragen heb-
ben, of zit u kind niet in een 

van deze groepen maar wilt 
u wel graag de voorberei-
ding starten, belt u dan met 
Ingrid v Meer 06.12867084. 
Het nieuwe seizoen start op 
zondag 8 sept om 09.30 uur.

Meimaand, Mariamaand, 
Rozenkransmaand
Zoals we al enkele jaren ge-
woon zijn te doen, bidden 
we in de St. Petruskerk de 
rozenkrans op het middag-
uur. Dit is een mooie onder-
breking van de dag, waarbij 
we even ons toewijden aan 

de Heer. Een mooie gelegen-
heid om onze Schepper te 
danken en tevens om nieu-
we intenties bij de Heer aan 
te bevelen. De dagen dat we 
gezamenlijk willen bidden 
zijn op maandag, woens-

dag en vrijdagmiddag van 
12.00 uur tot ca 12.30 uur. 
We bidden de rozenkrans bij 
het Mariabeeld in de St. Pe-
truskerk. U bent van harte 
welkom!!

Pauselijke onderscheiding 
voor Annelies Raijmakers
Op zondag  5 mei jl.  
ontving Annelies de 
allerhoogste pauselijke 
onderscheiding, Pro 
Ecclesia Pontifice,  uit 
handen van pastoor 
John van de Laar, te-
zamen met de pause-
lijke oorkonde en een 
dankbrief van onze 
bisschop Gerard de 
Korte. Annelies werd 
geëerd  voor haar inzet 
gedurende ruim 40 
jaar  als ledenadmini-
stratrice, en haar werk 
in diverse werkgroepen 
van onze parochie.
Goed voorbeeld doet 
volgen: ook dochter 
Sien werd in zonnetje 
gezet voor haar verdien-
sten  gedurende vele 
jaren bij het organise-
ren en begeleiden van 
liturgische diensten.
Beide hartelijk dank 
namens het parochiebe-
stuur en pastorale team!

Lente
Als ik in de lente buiten loop,
de naakte takken weer zie aan-
gekleed,
beloven de groene tinten hoop
en slaakt mijn hart een vreug-
dekreet.

Ineens zijn er overal bloemen.
Hun kleuren werken aanste-
kelijk;
ijverig hoor ik insecten zoe-
men,
mijn gezicht wordt zacht en 

vriendelijk.
Alles staat in volle bloei.
De lente toont haar kracht.
In die roes van explosieve groei
ervaar ik een Oppermacht.

Energiek kijk ik de wereld in;
het komt heus wel goed:
Het leven kent steeds een 
begin:
verlies nooit de moed!

Marianne du Maine

Parochiebedevaart naar 
de Zoete Lieve Moeder 
van den Bosch
Op zondag 30 juni is 2019 
kunt u deelnemen aan een 
parochiebedevaart vanuit 
de Sint Petrusparochie naar 
Den Bosch. Om 11.45 uur is 
er een Eucharistieviering, 
speciaal voor de 
pelgrims van de Sint 
Petrusparochie, in de Sint 
Jans Kathedraal. Deze 
viering wordt muzikaal 
opgeluisterd door het 
Boekels Mannenkoor van 
de Sint Agathakerk en het 
St. Caeciliakoor van de Sint 
Petruskerk. Twee gilden 
van de parochie zijn ook 
bij bedevaart aanwezig. 
Na de viering is er voor 
de pelgrims koffie/thee 
in het Sint Janscentrum. 
Bij voldoende opgaven 
voor de bus, zullen er 

één of meerdere bussen 
de pelgrims heen en 
terug rijden en zullen er 
diverse opstapplaatsen 
zijn. De buskosten 
bedragen € 10,- per 
persoon. Heeft u interesse 
om zoiets unieks mee te 
maken dan kunt u zich, 
via  inschrijfformulieren 
die in elke kern in de 
kerk liggen, opgeven bij: 
Henk van Thiel, Adri van 
Sleeuwen, Annie Bosch, 
Pieter Raaijmakers of het 
Parochiecentrum in Uden.

Als u met de bus meegaat 
dient u bij inschrijving 
de € 10,- te voldoen. De 
bustijden zijn: 10.30 uur 
heen en 14.00 uur terug. 
Opgeven kan tot en met 

Openluchtmis  Volkel
Een speciale viering bijwo-
nen? Op zaterdag 11 mei is 
er bij de Mariakapel in Vol-
kel om 18.30 uur een viering 
met medewerking van het 
gemengd koor o.l.v. Harry 
Hermkens. Mocht deze vie-
ring vanwege het weer niet 

door kunnen gaan bij de Ma-
riakapel dan is de viering in 
de H. Antonius Abt kerk te 
Volkel.

U bent allen van harte uit-
genodigd.

Pater Louis Kessels 
gaat naar Maleisië
Pater Louis Kessels, Mill Hill 
Missionaris, kwam in onze 
Sint Petrus Parochie op 7 
januari 2019.
In eerste instantie voor 2 
maanden. Het zijn ruim 4 
maanden geworden. Ik ben 
pater Louis heel dankbaar 
voor zijn assistentie, zijn 
tomeloze inzet en het mooie 
getuigenis telkens weer in al 
zijn Bijbelse preken. Ik wens 
hem van harte een goede 
reis naar Maleisië en een 
zegenrijke toekomst.
Zondag 12 mei zal Pater 
Kessels voorgaan in de Sint 
Petruskerk in Uden om 
10.30u. Het St. Caeciliakoor 
zingt tijdens deze viering. 
Aansluitend is het extra 
koffie drinken in het 
parochiecentrum.
Zelf ben ik die dag (12 mei) 

in Helmond voor twee 
vieringen van de eerste 
heilige communie en ook 
op 19 mei zal dat zo zijn. 
Daarmee zijn alle afspraken 
met de Damiaan parochie 
in principe afgewerkt. Veel 
groeten vanuit de pastorie 
van Uden,

Pastoor John van de Laar. 


