
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 4, 
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. 

Kerk TV ook vanuit Boekel
Sinds kort is een nieuw  
kerkradio/tv systeem in 
gebruik genomen in onze
St. Agathakerk in Boekel, dat 
gebruik maakt van de nieuw-
ste  communicatiemogelijk-
heden die het huidige snelle 
internet ons bied. Hier mede 
zijn  alle kerkdiensten  te 
zien en beluisteren vanuit 
de  kerk in Boekel.

Dit systeem is al enkele 
jaren in gebruik voor vie-
ringen vanuit de Petruskerk 
in Uden en werkt naar volle 
tevredenheid. Vanuit onze 
kerk in Zeeland zijn ook de 
vieringen te volgen , echter 
zonder beeld.  Ideaal op je 
vakantieadres, voor verre fa-
milieleden die een uitvaart 
willen beluisteren, mensen 
die slecht ter been zijn of 
verhuisd naar een andere 

plaats, die kunnen op deze 
manier toch alle vieringen 
vanuit onze kerken volgen. 

Dit kan thuis, of wereldwijd,  
via internet op een compu-
ter, tablet , smartphone  enz. 
Uitgezonden vieringen wor-
den opgeslagen en zijn ook 
nadien gedurende enkele 
weken te zien en beluiste-
ren.

Ook kunt u een viering zelf 
eenvoudig downloaden  op 
uw computer, om te bewa-
ren.

Wellicht goed om de site te 
bezoeken:  
www.kerkomroep.nl

Voor meer informatie, kunt 
u zich wenden tot ons paro-
chiesecretariaat.

Advent in aantocht
‘Dé december musthave’. 
Dit is de aankondiging van 
de ‘wijnadventskalender’ 
in de reclamefolder van de 
Aldi, die enkele weken ge-
leden bij vele huishoudens 
in de bus is gevallen. ‘Tel 
met deze 24 wijnflesjes af 
tot kerst. Vanaf nu is het 
elke dag feest’. Ik kon mijn 
ogen niet geloven. 

De andere twee christelij-
ke feesten, Sint Nicolaas 
en Kerstmis, zijn al een 
langere tijd verworven tot 
verkoopkanonnen voor de 
grote supermarkten en nu 
is schijnbaar de Advent aan 
de beurt gekomen. Tijd van 
‘bezinning’ lijkt een tijd 
van ‘indrinken’ te worden.
De voorbereidingen op het 
Kerstfeest en Sinterklaas-
feest zijn al maanden in 
volle gang. In de winkels 
liggen al vanaf de vakantie 
rekken vol met strooigoed, 
chocolade letters, Sinter-
klaasjes en Pieten. De tuin-
centra bieden al wekenlang 
zogenaamde  kerstartike-
len aan die helemaal niets 
met de geboorte van Jezus 
Christus te maken hebben. 
De een is er nog eerder bij 

dan de andere. Het gaat bij 
de warenhuizen ook zeker 
niet om het feest zelf, maar 
om zoveel als mogelijk 
een steeds grotere omzet 
te halen. Dat is natuurlijk 
hun volste recht, maar uit-
eindelijk zijn deze feesten 
hiervoor niet bedoeld.  

Met het hoogfeest Christus, 
Koning van het Heelal; ge-
vierd op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar be-
gint het nieuwe kerkelijk 
jaar de zondag daarop met 
de eerste zondag van de Ad-
vent. 
De adventstijd is onder 
andere bedoeld om je te 
bezinnen op de geboorte 
van het Christuskind. Mis-
schien is er in die donkere 
herfsttijd ook meer behoef-
te om in momenten van 
stilte je leven te overpein-
zen. Misschien gloort in 
de Adventstijd een nieuw 
licht in de duisternis van 
een bepaalde periode in 
je leven. Dat nieuwe licht 
kan gaan groeien in de tijd 
voor Kerstmis, het in ver-
wachting zijn van dat nieu-
we helder licht, de geboor-
te van het Kind Jezus. De 

Advent is daarom ook de 
tijd om het vertrouwen in 
God onze Vader, dat hij er 
uiteindelijk altijd zal zijn, 
te versterken, nog meer 
aan te wakkeren, hoe don-
ker soms deze dagen ook 
mogen zijn. 

Uit het lied: ‘Als tussen 
licht en donker’:
Gij leeft en houdt de wacht! Wij 
hebben niets te vrezen, de slaap 
zal ons genezen, Gij waakt de 
ganse nacht.
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven en 
keert niet ijdel weder. Uw licht 
komt na de nacht.
De dageraad braakt aan: Uw 
komst is niet te keren.

Deze inspirerende en be-
moedigende tekst is om 
tot je te nemen in de Ad-
ventstijd als voorbereiding 
op het grote Feest. Ook het 
oude gebruik om elke dag 
een stukje Adventskaars te 
laten branden kan je dich-
ter bij God brengen. Elke 
Adventsdag een flesje wijn 
drinken bezorgt je veelal 
een ‘kater’. 

Diaken Henk van Thiel.

Open huis in 
voormalige pastorie
Vanwege de verhuizing en 
de verkoop van de pastorie, 
aan de Kerkstraat 26 te Uden 
willen we graag nog één-
maal open huis houden. U 
bent van harte welkom om 
het hele pand te bekijken én 
te ervaren dat de pastorie
natuurlijk véél te groot is! 
Bovendien staan koffie en 
thee voor u k laar.

U bent van harte welkom 
op ZATERDAG 16 november
tussen 14.00u – 16.00u.

Hartverwarmend 
afscheid
Langs deze weg wil ik graag 
iedereen bedanken die bij 
mijn afscheidsreceptie aan-
wezig was of die met een 
kaartje of briefje afscheid 
genomen heeft. De samen-
komst van zovelen op 5 ok-
tober heeft ons enorm veel 
goed gedaan en betekent 
een flinke opsteker voor 
mijn nieuwe start in Oss. In 
Gods naam verbonden: be-
dankt !

Diaken Pieter Raaijmakers.

Pater Kessels vanuit Azië 
thuisgekomen in Uden

Pater Kessels is na een 
wekenlang verblijf in 
Maleisië thuisgekomen 
in Uden, waar hij 
definitief zijn intrek 
heeft genomen in een 

appartementje aan de 
Boter-markt. Hij zal voor 
de warme maaltijden 
gastvrijheid genieten in 
de ‘nieuwe’ pastorie aan 
de Rooijsestraat. 

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 omstandig-
heden van het leven.

Levende kerststal in kerk Zeeland
Op maandag 9 december 
wordt een levende kerststal 
georganiseerd in de Zeel-
andse kerk. Dit evenement 
wordt opgeluisterd door het 

koor Decibel. Aanvang 19.00 
uur; iedereen is welkom, en-
tree is gratis. 
Daarna gezellig samenzijn 
in Compostella.

Pastoor van de Laar is op 20 oktober tijdens een plechtige viering beëdigd als gildeheer van het Gilde 
St.Barbera en Lucia 

Kerstvieringen
In overleg met koren en me-
dewerkers zijn de tijden van 
Kerstvieringen in onze paro-
chie vastgesteld. Meer infor-
matie hierover kunt u vin-
den op onze website.

Voetstappen in het zand.
Ik droomde eens en zie

ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,

want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,

en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,

de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,

en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,

van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,

zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,

maar één paar stappen staan.

Geslaagde bijeenkomst 
tieners en vormelingen
We kijken al weer terug op 
onze 2e avond met onze 
tieners en vormelingen. 
Aan de hand van verhalen 
uit de bijbel waar vriend-
schap de kernboodschap, 
is zijn ze hard aan de slag 
gegaan om het verhaal uit 
te beelden in glas in lood. 

Met deze ruim 30 kinde-
ren gaan we in decem-
ber op kamp in Helvoirt. 
Samen met leden van de 
KCV verzorgen wij als pa-
rochie het Are You Ready 
kamp ; onze tieners gaan 
inmiddels voor de derde 
keer mee en groeien zo 
enorm naar elkaar en in 
hun geloof. Hoe gaaf is het 
als je dit als parochie mag 

en kunt aanbieden! Over 
het kamp, later meer….

Zondag 27 oktober moch-
ten we een doopdankvie-
ring vieren met een mooie 
groepje ouders, grootou-
ders en dopelingen. Heel 
ontspannen, heel eenvou-
dig. Na de viering was er in 
het parochiecentrum een 
moment van ontmoeten. 

De kinderen speelde met 
elkaar op de grond en de 
ouders deelde ervaringen 
met elkaar. Fijn was het 
om te merken dat de ou-
ders zich welkom voelde, 
een mooie volgende stap 
in het gelovig leven in hun 
gezin. 


