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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. 

Woorden bij Maria 
Als je Maria aanroept, wan-
hoop je niet. Als je aan haar 
denkt, vergis je je niet. Als ze 
je beschermt, vrees je niet. 
Als Maria je leidt, word je 
niet moe. Als ze je begun-
stigt, bereik je je doel. Stil 
en onopvallend,
bescheiden op de achter-
grond, een beetje vergeten 
vind je Maria toch overal 
terug. In kerken en kapel-
len, op hoeken van straten, 
verkleurd door regen en 
wind, in huiskamers oud of 
modern van vorm. Maria de 
Vrouw, zo menselijk nabij. 
Een jonge vrouw uit Gali-
lea met een leven getekend 
door het lijden van haar 
Zoon. Moeder van een kind, 
anders dan alle anderen, dat 

van klein(s) af Zijn eigen weg 
ging. Maria leerde het aan-
vaarden met het zwaard in 
haar hart. Maria, een vrouw 
in wie elke moeder zich kan 
herkennen. Ze stond onder 
het kruis van haar eigen 
Zoon. Op dat moment was 
er van mannen of leerlingen 
geen sprake meer; ze waren 
er allemaal vandoor. Ze kon 
aanvaarden omdat ze zich 
door God aanvaard wist; God 
had naar haar omgezien.
Bij Maria komen mensen als 
wij met zorgen en verdriet; 
bij Haar worden mensen 
opnieuw eenvoudig. Haar 
beeld zal mensen blijven 
troosten en wegen laten vin-
den naar elkaar. Zij leert ons 
wat leven is:

willen vasthouden en moe-
ten loslaten! 
Maria, Uw leven stond in ’t 
teken van Jezus;  Vrucht van 
Uw schoot.
Uw Kind is de zendeling van 
de Vader. U heeft Uw leven ge-
wijd aan Zijn opdracht, lief-
de brengend tot het uiterste. 
Help ons in te zien dat liefde 
de sleutel is voor meer vrede 
en vreugde in onze wereld.
Moge Uw Zoon ons daarbij 
helpen, vandaag en morgen, 
dat vragen wij U! Of zoals 75 
jaar geleden met een rots-
vast geloof uit dankbaarheid 
werd neergeschreven: 

“Koningin van den vrede
gelijk toen wij streden, zoo be-
scherm ons ook heden” Amen.   

Ga mee naar Maria in Lourdes
Als er ergens een plaats is 
waar mensen uit de hele we-
reld elkaar ontmoeten in ge-
loof, dan is het in Lourdes. 
Miljoenen pelgrims uit tal 
van landen trekken elk jaar 
naar die beroemde grot in 
Zuid-Frankrijk, waar Maria 
verscheen.  Dit jaar wil pas-
toor van de Laar met een 
groep uit Uden en Oss naar 
Lourdes reizen. Lourdes was 
destijds een onbelangrijke 
plaats in een vergeten stuk-
je van de Franse Pyreneeën, 
intussen is het stadje uitge-
groeid tot een van de grootste 
en bekendste bedevaartplek-

ken ter wereld. Miljoenen pel-
grims komen er om – net als 
Bernadette – 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 bij de grot. Indruk-
wekkend zijn ook de grote 
internationale plechtighe-
den met soms wel meer dan 
25.000 mensen.  De reis er 
naartoe vindt plaats per vlieg-

tuig. Ook mensen die  min-
dervalide zijn of zorg nodig 
hebben kunnen aan de reis 
deelnemen. Tientallen vrij-
willigers van het Huis voor de 
Pelgrim staan de hele week 
voor ons klaar. Voor wie ver-
zekerd is bij CZ,  zijn er onder 
bepaalde voorwaarden kor-
tingsmogelijkheden. 

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 

Vormsel en Communie
De inschrijvingen voor het 
komend seizoen zijn al in 
volle gang, maar aansluiten 

kan nog steeds!  
Inschrijven kan via de web-
site www.petrus2puntnul.nl. 

Voor vragen kunt u bellen 
met Ingrid v Meer 
0612867084. 

Zomer
De zon schijnt.
De hemel bloeit.
Mensen kijken omhoog,
gaan op hun tenen staan,
klimmen op elkaars schouders
en plukken God.

“God is mooi”, zeggen ze,
“mooier dan ooit.”
Ze zetten hem in vazen

op hun tafels en voor de 
ramen,
en God bloeit en geurt
een middag en een avond –
dan leggen ze hem
tussen de bladzijden van een 
schrift,
onder een ijzeren gewicht:
voor later, in de winter,
als er niemand is.

Bedevaart Kevelaer  
Al eeuwenlang zoeken 
gelovigen vanuit Nederland 
hun toevlucht en troost 
bij Maria ‘Troosteres 
van de bedroefden’ in 
het bedevaartsoord in 
Kevelaer. Samen met 
Ravenstein, Veghel, Oss en 
Landerd organiseert Uden 
deze bedevaart.

Dit jaar gaan we vanuit onze 
parochies en omstreken op 
zaterdag 24 augustus naar 
Kevelaer. Het heiligdom 
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 degene 
die van dit brood eet zal 
leven in eeuwigheid, namen 
velen er aanstoot aan en 
veel van zijn leerlingen 
verlieten Hem nadat zij 
dit hoorden. Toen Jezus 
aan de Twaalf vroeg of 
zij ook zouden weggaan, 

antwoordde 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 vooral 
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. 
Hopelijk mogen we dit op 
onze pelgrimstocht naar 
Kevelaer met Maria en met 
elkaar gaan beleven.

Opgeven en nadere informatie 
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

Uitvaart op maat
In onze Petrus parochie 
geldt in de huidige tijd dat 
we graag sámen met de fa-
milie vorm geven aan een 
afscheid. De wensen van de 
mensen staan voorop, de 
boodschap van de verrijze-
nis blijft centraal! Samen 
kunnen we vorm geven in 
het vieren rond woord én sa-
crament of in een eigentijd-

se herdenkingsdienst met 
beeld én CD muziek.

Kortom: er is méér mogelijk 
dan U misschien denkt.

Wees welkom in alle om-
standigheden van het leven.

Met hartelijke groet,
Pastoor John van de Laar.

Laat uw stem niet 
verloren gaan
Het St. Caeciliakoor is een 
4 stemmig gemengd kerk-
koor dat verbonden is 
met de St. Petrusparochie 
te Uden. We hebben rond 
de 40 enthousiaste vrou-
wen en mannen die graag 
samen zingen.

Een gezellige groep men-
sen waarbij zingen natuur-
lijk centraal staat, maar 
eveneens de fijne sfeer tij-
den repetities en uitvoerin-
gen . Het koor staat onder 
leiding van de vermaarde 
Marcus de Haard en de or-
ganist is Jan de Laat.

We hebben een uitge-
breid repertoire aan ker-
kelijke liederen en missen. 
We zingen repertoire van 

grote componisten , doch 
ook Nederlandse, Latijnse, 
Duitse en Engelse liede-
ren en gezangen, evenals 
Oost-Europese.

De repetities zijn elke don-
derdagmiddag van 13.15 
tot 15.30 uur in het paro-
chiecentrum in de Kerk-
straat te Uden. 

Als u interesse hebt om lid 
van ons gezelschap te wor-
den, dan bent u van harte 
welkom op onze repeti-
ties,  om de sfeer te proe-
ven en ons kunnen te be-
wonderen… 

Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Tineke van 
Gorp, tel: 06-3399 1504 

Programma:
- Rond 8.00 uur vertrek vanaf de diverseopstap-
 plaatsen.
- Tegen 9.00 uur gezamenlijk vertrek vanuit
 Ravenstein.
-  Rond 9.45 uur aankomst Kevelaer en in processie 

naar het Heiligdom.
-  10.15 uur Welkomstwoord en wijding van de 

offerkaars in de Pax Christi kapel.
-  11.30 uur Eucharistieviering in de Basiliek.
-  14.30 uur Kleine Kruisweg in de Pax Christi.
- 14.30 uur Vertrek vanaf Pax Christi naar de Grote  
 Kruisweg in het park.
-  16.45 uur Heilig Lof in de Pax Christi.
-   17.15 uur naar de bussen en weer naar de 

opstapplaatsen in Nederland.

Kosten bedragen € 20,00 per persoon te voldoen 
bij inschrijving. In het buitenland is een geldig 
legitimatiebewijs verplicht!

Donderdag 15 
augustus vieren we 
het feest van Maria 
Tenhemelopneming 
om 19.00u bij de Maria 
kapel nabij het Pius X 
plein. Aansluitend is 
er koffie en thee om 
elkaar te ontmoeten.

Wees van harte welkom!

Pastoor John van de Laar.

(Bij regen is de viering 
in de Sint Petrus kerk).


