
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. 

Petrus 2.0 rent en bakt ruim 
728 euro bij elkaar voor de 
Brusjeskoffertjes van Bernhoven.
Onlangs hebben we met veel 
kinderen van Petrus 2.0 de 
sponsorloop gelopen. Met 
prachtig weer en veel paro-
chianen die kwamen aan-
moedigen hebben we een 

heel mooi bedrag bijeen ge-
kregen. Ook de verkoop van 
koekjes taartjes enz. liep als 
een trein. We hoopten op 
400 euro, zodat we 4 koffer-
tjes konden schenken. 

Het zijn er nu 8 geworden. 
Alle lopers, bakkers, suppor-
ters en sponsoren heel har-
telijk bedankt !!

Een té grote jas…
Het project kerkenvisie 
staat op een correcte wijze 
stil bij het feit dat we samen 
kerken in een te grote jas. 
Alle gebouwen zijn nog in-
gericht op het Rijke Room-
se Leven. Tijden evolueren, 
veranderen, dit vraagt om 
aanpassing en flexibiliteit.

Ik zelf, als pastoor, huis 
ook in een véél te grote jas. 
Daar is niet om gevraagd, 
het is eveneens een gege-
ven wat teruggaat in de tijd 
toen een pastorie huisves-
ting bood aan een pastoor 
met een aantal kapelaans 
en huishoudsters. Maar 
ook die tijd ligt inmiddels 
vér achter ons.
De Petrus parochie be-
schikt over een eigentijds 
parochiecentrum, vrij 
nieuw, energiezuinig en 
onderhoudsvriendelijk. 
De pastorie daarentegen 
vraagt veel onderhoud, 
heeft hoge energiekosten. 
Om het als vervanging van 
het parochiecentrum in te 
richten vraagt het te veel 
aanpassing en blijven de 
kosten hoog.

Daarom heeft het parochie-
bestuur terecht besloten 
om de pastorie te herbe-
stemmen en te verkopen. 
Een notaris zal zijn intrek 
gaan nemen per janua-
ri 2020. Een waardige be-
stemming. Aan de buiten-
zijde blijft alles hetzelfde. 

Het is immers een rijksmo-
nument.

Het parochiebestuur heeft 
als toekomstige huisves-
ting van de pastoor en 
eventuele gasten en as-
sistenten een woonhuis 
aangekocht aan de Rooij-
sestraat 34, pal achter het 
parochiecentrum en dicht 
bij de Petruskerk.

Persoonlijk bezig ik de ge-
dachte dat het ook meer 
bij de tijd is om in een huis 
te wonen, gewoon in een 
mooie buurt, in plaats van 
afgezonderd in de té grote 
pastorie. Het heeft ook met 
eenvoud van doen!

Ook het woonhuis zal een 
open huis worden voor de 
parochianen, evenals het 
parochiecentrum.

Tenslotte, een pastorie slui-
ten/verkopen is eenvoudi-
ger dan een kerk. Een kerk 
is de ziel van een gemeen-
schap, een pastorie slechts 
een (tijdelijk) verblijf.

Ik ben het parochiebestuur 
dankbaar voor dit besluit. 
Het is immers mijn inten-
tie de Petrus parochie nog 
heel lang te dienen. Vol en-
thousiasme en met goede 
moed.

Veel groeten,
Pastoor John van de Laar.

Zielsgelukkig
In het pastoraat kom ik bij-
zondere mensen tegen. Een 
ieder is immers uniek en 
daarmee bijzonder.  Rond 
een doop, eerste commu-
nie of vormsel is er vaak 
vreugde en dankbaarheid 
omwille van het vieren van 
het sacrament. Bij een sacra-
ment, zo formuleerde onze 
bisschop het eens, krijgt de 
ontvanger als het ware een 
kus van God. Een sacrament 
is pure liefde en geschenk! 
Het maakt je zielsgelukkig. 
Binnen de Petrus parochie 
worden deze sacramenten 
gevierd en goed voorbereidt. 

Veel dank aan alle betrokke-
nen, voor en achter de scher-
men! Bij het vieren van de 
eerste communie in de Pe-
trus kerk heb ik gezegd: “Ik 
gun u, beste ouders, méér 
van deze feestelijke momen-
ten in de kerk. We hebben 
u nodig, u bent altijd van 
harte welkom”.
 
De parochie besteedt ook 
veel aandacht aan een ker-
kelijk afscheid. Nabijheid 
in droefheid en gemis is van 
levensbelang voor het goed 
omgaan met elkaar. Samen 
spreken over de dierbare die 

we moeten missen, sámen 
vorm geven aan het afscheid 
in de kerk waar “maatwerk” 
aan te pas kan komen omdat 
ieder mens uniek is. We blij-
ven in onze kerken onze 
dierbare gedenken én voor 
hen bidden. Zo samen kerk 
mogen zijn, in alle omstan-
digheden van het leven.
Het kán mensen zielsgeluk-
kig maken. Wees daarom in 
alle omstandigheden van 
het leven van harte welkom 
in onze kerken!

Pastoor John van de Laar

Spel
Twee jongens aan 
de waterkant
visjes vangend 
met de hand.
Een heerlijk spel 
van eeuwen oud,
waar vrijwel ieder 
kind van houdt.

Geboeid turen zij 
in ‘t water
zonder besef van 
nu of later.
Hun handen krom 
als zeven
verbazing over 
kriebelleven.

Dit beeld zal 
niemand vervelen
omdat hun tijdloos spelen
onwetend en onvermoed
onze harten met 
vrede voedt.

Marianne du Maine

Vormsel en Communie
We mogen terug kijken op 
een waardevolle vormsel-
viering en twee prachtige 
communievieringen. Mgr. 
Mutsaerts ging als Vorm-
heer voor tijdens de vorm-
selviering, samen met onze 
pastoor John van de Laar en 
Padre Anderson Marçel Pires, 
die speciaal uit Parijs hier-
voor naar Nederland was ge-

komen. Een bevriende pater 
van een van onze vormelin-
gen. De inschrijvingen voor 
het komend seizoen zijn al 
in volle gang. Maar aanslui-
ten kan nog steeds!  Inschrij-
ven kan via de website www.
petrus2puntnul.nl. Voor vra-
gen kunt u bellen met Ingrid 
v Meer 0612867084. 

Kinderwoorddienst
Vanaf het nieuwe schooljaar 
zal er in de Petruskerk op 
de 1e zondag van de maand 
kinderwoorddienst worden 
aangeboden, dus niet meer 
elke zondag. Daarnaast zal 
er 1 x in de maand een ge-
zinsviering of familieviering 
zijn met kinderopvang zodat 
er elke maand 2 momenten 
zijn waar jonge gezinnen 

terecht kunnen. Overigens 
zijn kinderen altijd welkom 
om gewoon aan te sluiten in 
de H. Mis. Achter in de kerk 
liggen kerk gerelateerde 
kinderboekjes. Deze mogen 
de  kinderen gerust pakken 
voorafgaand aan de viering. 
Tijdens schoolvakanties is er 
geen kinderwoorddienst.

Bedevaart naar den Bosch
Zondag 30 juni was de jaar-
lijkse bedevaart naar den 
Bosch van de Petrus paro-
chie. In de eucharistievie-
ring gingen pastoor van de 
Laar en diaken van Thiel 
voor. Het Boekels man-
nenkoor samen met Ceci-
liakoor uit Uden verzorgde 

de viering; ook het Boekels 
gilde gaf acte de presence.  
Vele parochianen togen 
naar den Bosch om aan-
wezig te zijn bij deze vie-
ring. Na afloop begeleidde 
het gilde de processie naar 
het St Janscentrum, waar 
de lunch werd geserveerd.

Bedevaart Kevelaer
Al eeuwenlang zoeken ge-
lovigen vanuit Nederland 
hun toevlucht en troost 
bij Maria ‘Troosteres van 
de bedroefden’ in het be-
devaartsoord in Kevelaer. 
Samen met Ravenstein, 
Veghel, Oss en Landerd or-
ganiseert Uden deze bede-
vaart.

Dit jaar gaan we vanuit 
onze parochies en omstre-
ken op zaterdag 24 augus-
tus naar Kevelaer. Het hei-
ligdom heeft voor 2019 als 
thema gekozen ‘Heer, naar 
wie zouden wij gaan?’. 
Toen Jezus zei dat Hij het 
brood is dat uit de hemel 
is neergedaald en dat de-
gene die van dit brood eet 
zal leven in eeuwigheid, 
namen velen er aanstoot 
aan en veel van zijn leer-
lingen verlieten Hem nadat 
zij dit hoorden. Toen Jezus 
aan de Twaalf vroeg of zij 
ook zouden weggaan, ant-
woordde Petrus: ‘Heer, 
naar wie zouden wij gaan? 

Uw woorden zijn woorden 
van eeuwig leven’ (Joh. 
6,68).

Naar wie zou je gaan, zeker 
als je in nood verkeert? Op 
wie doe je dan een beroep? 
Wie is dan voor jou voor-
al een bron van  inspiratie, 
bemoediging en kracht?!

Maria brengt ons bij onze 
Heer Jezus, Hij die onze 
kracht en vrede is, bij wie 
wij woorden en brood van 
eeuwig leven vinden. Hope-
lijk mogen we dit op onze 
pelgrimstocht naar Keve-
laer met Maria en met el-
kaar gaan beleven.

Opgeven en nadere informa-
tie van deze bedevaart kan bij 
het Parochiecentrum Uden, 
Kerkstraat 25 Uden, tel. 0413-
263154 en diaken Henk van 
Thiel, tel. 06-5047 6049 of 
Dorothé Driessen, tel. 06-4340 
5509


