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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. 

Religie en oorlog
Een veelgehoord argument 
waarmee mensen “het ge-
loof” afzweren, is, dat het 
de oorzaak zou zijn van veel 
oorlogen. En dat is ook zo. 
Geloof is oorzaak van alles. 
Alles wat ons motiveert, alles 
wat ons in beweging zet, 
dus ook alles wat tot oorlog 
aanzet, wordt veroorzaakt 
door een bepaald “geloof”. 
De vraag is dan natuurlijk 
“welk geloof ?” Je hebt het 
spontane geloof van alle 
mensen (die zich eventu-
eel atheïst noemen) en de 
institutionele vormen die 
wij er van kennen. Ik noem 
de drie grootste: Islam, Jo-
dendom en Christendom. 
En ik zal niet ontkennen 
dat de Tien Geboden, die 
door alle drie erkend wor-
den, vaak door mensen ge-
schonden worden. Bijvoor-
beeld; “Gij zult de Naam 
van God niet lichtvaardig 

gebruiken.” Hoeveel oorlo-
gen worden er niet gevoerd 
“in Naam van God”, terwijl 
Hij er hoogstwaarschijnlijk 
niets mee te maken wil heb-
ben? En dan heb ik het nog 
niet gehad over “Gij zult niet 
doden”. Maar als we het over 
“schending” hebben, dan 
gaat het over -wat mensen 
ermee doen- en daar kun je 
de eerlijke intentie van dat 
“geloof” niet op afrekenen. 
De Tien Geboden zijn voort-
gekomen uit een “institu-
tionele” religie maar echt 
leven naar die Tien Gebo-
den impliceert wel degelijk 
levensruimte en vrede voor 
alle mensen. Ik ben geen ge-
leerde op het betreffende ge-
bied, maar mij lijkt dat het 
geweld tussen de volkeren 
een kwestie is van een heel 
ander soort geloof. Het ge-
loof in macht en noodzaak 
te overleven, ofwel geloof in 

geld. Ten diepste komt alle 
agressie in de wereld neer op 
angst voor de dood. En om 
die angst te bezweren kun-
nen we toch echt het best bij 
Jezus Christus terecht. 
De vraag is dus niet of het 
geloof oorlog veroorzaakt, 
maar welk geloof ons het 
beste van oorlog af kan hou-
den. En aan ieder van ons de 
verantwoordelijkheid om 
dan ook volgens dat geloof 
te leven. 

diaken Pieter Raaijmakers 

Vertrouwen
Onder het duistere kleed van het leven
waar geen lichtdraden zijn geweven,
waar in het donker oneindig diep
geen pad naar het licht toe liep,
riep ik, tegen beter weten in,
waarom ik; wat heeft dit voor zin?

De duisternis smoorde mijn gedachten.
Ik zag geen uitweg, was niet bij machte
de duisternis open te breken.
Ik was er bijna onder bezweken,
vermoedde dat dit het einde zou zijn
in deze ondragelijke pijn.

Ik droomde een wandeling door het woud
waar bomen, door storm geveld, stil en koud
mijn pad versperden en ik stil bleef staan.
Die droom hielp mij verder gaan
want waarheen ik daarna loop
het wordt een pad van hoop.

En U, die mij de hand toesteekt
U, die mij telkens moed inspreekt,
U groeit als ontkiemend zaad
tot mijn hart er voor open staat
en met Uw kracht vervuld
heb ik vertrouwen en geduld.

Marianne du Maine

Inschrijven H. Communie 
en H. Vormsel
Terwijl de vieringen van dit 
jaar nog komen, staat de or-
ganisatie van het komend 
jaar al weer op de rol. Kin-
deren die naar groep 4 of 
naar groep 8 gaan komen 
in aanmerking voor de 
voorbereiding op het Heilig 
Vormsel en de Heilige Com-
munie in 2020. In onze pa-
rochie kan dat middels het 
gezamenlijke project “Pe-
trus 2.0”. Inschrijven kan 

via het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de site. 
www.petrus2puntnul.nl
Inschrijven kan tot 5 juli 
2019. Mocht u vragen heb-
ben of zit uw kind niet 
in een van deze groepen 
maar wilt u wel graag de 
voorbereiding starten belt 
u dan met Ingrid v Meer 06-
12867084. Het nieuwe sei-
zoen start op zondag 8 sept 
om 09.30 uur.

Afwijkende mistijden bij 
H. Communievieringen
Op 23 juni zijn er in de 
Petruskerk te Uden twee 
Eerste Heilige Communie-
vieringen, en wel om 10 
en om 12 uur. Het Heilig 

Vormsel in Uden is op 22 
juni om 18.30 uur.
 Op 16 juni is er een Heilige 
Communie viering in Zeel-
and om 9 uur.

Parochiebedevaart naar de Zoete 
Lieve Moeder van den Bosch
Op zondag 30 juni 2019 kunt 
u deelnemen aan een paro-
chiebedevaart vanuit de Sint 
Petrusparochie naar Den 
Bosch. Om 11.45 uur is er 
een Eucharistieviering, spe-
ciaal voor de pelgrims van 
de Sint Petrusparochie, in de 
Sint Jans Kathedraal. Deze 
viering wordt muzikaal op-
geluisterd door het Boekels 
Mannenkoor van de Sint 
Agathakerk en het St. Cae-
ciliakoor van de Sint Petrus-

kerk. Twee gilden van de pa-
rochie 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 meerde-
re 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  inschrijfformulie-
ren 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 bustij-
den zijn: 10.30 uur heen en 
14.00 uur terug. Opgeven 
kan tot en met woensdag 
19 juni 2019. 

Ga mee naar Maria 
in Lourdes
Als er ergens een plaats is 
waar mensen uit de hele 
wereld elkaar ontmoeten in 
geloof, dan is het in Lour-
des. Miljoenen pelgrims 
uit tal van landen trekken 
elk jaar naar die beroemde 
grot in Zuid-Frankrijk, waar 
Maria verscheen.  Dit jaar 
wil pastoor van de Laar met 
een groep uit Uden en Oss 
naar Lourdes reizen. Lour-
des was destijds een onbe-
langrijke plaats in een ver-
geten stukje van de Franse 
Pyreneeën, intussen is het 
stadje uitgegroeid tot een 
van de grootste en bekend-
ste bedevaartplekken ter 
wereld. Miljoenen pelgrims 
komen er om – net als Ber-
nadette – even bij de grot te 
staan, tot Maria te bidden, 
een kaars op te steken, zich 
te wassen met het water uit 
de bron of om mee toe doen 
aan een van de dagelijkse 
vieringen en processies. In 
Lourdes wordt een volledig 
Nederlandstalig programma 
aangeboden. Hoogtepunt is 
de viering aan de grot. In-
drukwekkend zijn ook de 
grote internationale plech-
tigheden met soms wel meer 

dan 25.000 mensen.  De reis 
er naartoe vindt plaats per 
vliegtuig. Ook mensen die  
mindervalide zijn of zorg 
nodig hebben kunnen aan 
de reis deelnemen. Tien-
tallen vrijwilligers van het 
Huis voor de Pelgrim staan 
de hele week voor ons klaar. 
Voor wie verzekerd is bij CZ,  
zijn er onder bepaalde voor-
waarden kortingsmogelijk-
heden. 
Wilt u graag mee op  11 t/m 
16 september 2019 ? 
Neem dan contact op met 
pastoor John van de Laar 
0413  322137 of via de mail: 
j.vandelaar@parochiesintpe-
trus.nl 

Openluchtmis 
Odiliapeel
Op 6 juli a.s. zal om 18.30 
uur in Odiliapeel de jaarlijk-
se openluchtmis opgedragen 
worden bij de Odiliakapel in 
het bos. Pastoor Van de Laar 
zal in deze viering voorgaan. 
Voorafgaand is er een pro-
cessie vanaf de kerk onder 
begeleiding van St. Marcel-
lus.

Bij slecht weer wordt uiter-
aard uitgeweken naar de 
kerk.

Opbrengst 
Vastenactie
De opbrengst van de inza-
melingen ten behoeve van 
de Vastenactie heeft dit jaar 
voor onze hele parochie 
€ 6500,- opgebracht. Voor-
waar een mooi bedrag, bij-
eengebracht door collec-
tes vastenmaaltijden e.d. 
Het geld komt ten goede 
aan projecten voor schoon 
drinkwater in verschillende 
Afrikaanse en Zuid –Ame-
rikaanse landen. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage!

 YouTube film 
met Theo 
van Osch
Onze oud pastoor en zijn 
kapel in Montbrun zijn te 
zien in een mooie film die 
op YouTube staat. Later dit 
jaar zal er ook een uitzen-
ding op NPO 2 aan gewijd 
worden. Maar de YouTu-
be-stream is al te zien op:  
https://youtu.be/5RmWj-
V52qBI

Scholieren op 
kerkbezoek
In het kader van de les “le-
vensbeschouwing”, wordt 
door een groot aantal jonge-
ren van het VMBO in Uden 
een bezoek gebracht aan de 
St. Petruskerk. Enkele jaren 
geleden is kapelaan Hagen-
beek daarmee gestart en 
die draad is nu weer opge-
pakt. Aan de hand van een 
speurtocht door ons prach-
tige kerkgebouw zal diaken 
Pieter Raaijmakers hen na-
tuurlijk ook de nodige in-
houd meegeven. De bezoek-
jes duren ongeveer een uur 
per groep.


