
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. 

Een verhaal over….Kerstnacht

Er was er eens een jongetje 
die al jaren op school over 
God had horen vertellen, be-
sloot zelf op de dag voor kerst 
opzoek te gaan naar God. Hij 
dacht dat zijn zoektocht wel 
lang zou duren. Daarom pakte 
hij de oude gymtas van zijn 
vader.  Deze stopte hij vol met 
een paar repen, ook wat limo-
nade en natuurlijk zijn teddy-
beer.  Hij trok zijn dikke jas 
aan, want het was koud bui-
ten. Zonder zijn moeder iets te 
vertellen vertrok hij, op zoek 
naar God.  Hij had niet ver ge-
lopen toen hij al moe werd en 
besloot even te rusten. Aan 
de andere kant van de straat 
was een park en vlakbij het 
gras ook een bank.  Er was nie-
mand anders in het park dan 
alleen een oude vrouw zittend 
op een bank.  Hij besloot naast 
haar te gaan zitten. Met moei-
te klom hij op de bank en zat 
naast haar. Lange tijd zaten de 
twee naast elkaar zonder iets 
te zeggen.  Toen draaide hij 
zijn hoofd naar haar en vroeg 
of ze dorst had.  Ze glimlach-
te naar hem en knikte.  Aller-
eerst kwam zijn teddybeer uit 
de gymtas, maar ook het fles-
je limonade.  Ze dronken het 
samen op en zaten stil naast el-

kaar, met de teddybeer tussen 
hen in.  Toen hij vroeg of ze ook 
een reep wilde, samen aten ze 
die even later op.  Zo zaten ze 
bij elkaar en zeiden niets.  Daar-
om begon hij uit zichzelf te pra-
ten.  Hij praatte over school, 
over thuis, over zijn hond, 
over alles. De tijd verstreek, 
het werd al vroeg donker en zo 
kwam het moment dat hij weer 
naar huis moest.  Hij was zon-
der zijn moeder te waarschu-
wen van huis gegaan.  Hij reali-
seerde zich dat ze boos zou zijn. 
Zo klom hij van bank en stopte 
zijn teddybeer weer in de tas.  
Hij zei de oude vrouw gedag en 
draaide zich om.  Hij liep een 
paar stappen van haar vandaan 
en bedacht zich wat voor een 
vriendelijke glimlach ze had.  
Hij wilde haar glimlach nog 
één keer zien.  Daarom draai-
de hij zich om, liep naar haar 
toe en gaf haar een dikke kus.  
De oude vrouw straalde over 
haar hele gezicht.  Hij glim-
lachte terug en ging op weg 
naar huis. Thuis wachtte zijn 
moeder op hem, dodelijk on-
gerust.  Ze pakte hem bij beide 
armen en schudde hem door el-
kaar terwijl ze riep: “Waar was 
je, ik was ongerust.  Waarom 
ben je weggegaan zonder me 

iets te zeggen?  Waar ben je ge-
weest?  Ik werd ziek van angst!” 
Hij keek naar haar en glimlach-
te.  “Je hoefde niet bezorgd te 
zijn.  Ik ben vanmiddag in het 
park geweest samen met God.”  
Zijn moeder was sprakeloos.  
Vol blijdschap ging hij verder.  
“Ik heb nooit geweten dat ze zo 
oud was, en zo … verdrietig!” 
Ondertussen ging ook de oude 
vrouw, moeizaam lopend naar 
huis.  Haar volwassen zoon 
stond in de deuropening op 
haar te wachten.  “Moeder”, zei 
hij, “waar ben je geweest, het 
is kerstavond?  Hoe vaak moet 
ik je nog zeggen dat je niet op 
je eentje weg mag gaan zonder 
het mij te vertellen. Ik heb je 
overal gezocht, ik heb de politie 
en het ziekenhuis gebeld.  Nie-
mand wist waar je was. Waar 
ben je geweest?” Haar gezicht 
straalde. Ze glimlachte naar 
hem en zei: “O, je hoefde niet 
bezorgd te zijn.  Ik was in het 
park, samen met God.” Haar 
zoon was sprakeloos.  Maar zij 
ging verder: “Weet je, ik had 
nooit verwacht dat hij zo jong 
was, als een kleine flapuit, gek 
op z’n teddybeer…”. God wordt 
mens, dat vieren we met Kerst-
mis, nabij in Jezus zijn Zoon. 
Maar God kunnen we ook ont-
moeten in de ander, dat is de 
boodschap van het bovenstaan-
de verhaal.
Mede namens de team-
leden, het parochiebestuur 
én alle trouwe medewer-
kers en medewerksters 
wens ik U van harte een 
Zalig Kerstfeest en een
Gezegend 2020. 
Pastoor John van de Laar.

Tijden van vieringen 
feestdagen 2019 

PETRUSKERK Uden
24 december:
16.00 u  Peuter en kleuterviering 

m.m.v. kinderkoor de Drieklank.
17.00 u  Gezinsviering m.m.v. kinderkoor de 

Drieklank.
19.00 u  Kerstviering m.m.v. Deux Bornes
21.00 u  Kerstviering m.m.v. Gospelkoor Adaja
25 december:
10.30 u  Kerstviering m.m.v. het Caeciliakoor  
14.30 u  Kindje wiegen
26 december:
10.30 u  Viering m.m.v. Interval Pius X koor
31 december
19.00 u  viering met Deux Bornes
1 Januari
10.30  Viering met Caeciliakoor
 
JACOBUSKERK Zeeland:
24 december:
19.00 u  Kerstviering m.m.v. het kerkkoor en er is

Kinderwoorddienst
25 december:
9.00 u  Kerstviering m.m.v. Harmonie Zeelandia
26 december:
9.00 u  Kerstviering m.m.v. het kerkkoor
1 Januari
9.00 u  Viering met kerkkoor
 
AGATHAKERK BOEKEL:
24 december:
18.00 u Kerstviering
20.00 u Kerstviering
22.00 u Kerstviering
25 december:
10.30 u Kerstviering
26 december:
10.30 u m.m.v. het seniorenkoor
1 Januari
10.30 u Viering
 
H. KRUISVINDING ODILIAPEEL
24 december:
18.00 u  Kerstviering,
25 december:
10.30 u  Kerstviering 
 
ST. JOZEF VENHORST
24 december
20.00 u Kerstviering,  
25 december
9.00u  Kerstviering
 
H. ANTONIUS ABT, VOLKEL
24 december:
20.00 u Kerstviering, 
26 december: 
10.30 u Kerstviering

Wij wensen onze lezers een zalig
Kerstfeest en een gezegend 2020

Parochiebijdrage 2019/2020
Het einde van het jaar na-
dert snel. Misschien tijd om 
even na te gaan of uw (vrij-
willige) parochiebijdrage 
2019/2020 al is voldaan. 
De bijdrage is o.m. bestemd 
voor onderhoud en de ver-
warming van de kerk, ere-
dienst en pastoraat, perso-
neelskosten en kosten van 
het secretariaat.

Mogen wij ook dit jaar weer 
rekenen op uw bijdrage? 
Uw bijdrage zien wij graag 
tegemoet  op rekening NL
60 RABO 0151 9047 58 t.n.v. 
Parochie St. Petrus. 

Voor het banknummer van 
de kernen verwijzen wij 
graag naar de site:
www.parochiesintpetrus.nl.

Beste vrijwilliger,

Het jaar loopt weer ten 
einde, een  moment om stil 
te staan bij alle activiteiten  
en werkzaamheden die ge-
daan moesten worden in  
en rond onze kerken  en be-
graafplaatsen in het afgelo-
pen jaar. Wij zijn er trots op 
dat ieder van u vol overtui-
ging zijn deel hiervoor op 
zich nam. Graag willen wij 
u  dan ook hartelijk bedan-
ken voor uw trouw, betrok-
kenheid en dienstbaarheid  
voor onze kerkgemeenschap 
in het afgelopen jaar. 

Wij wensen u en allen die u 
dierbaar zijn dan ook: BIJ-
ZONDERE MOOIE, WARME 
EN VREDIGE KERSTDAGEN 
EN EEN GEZOND, PRETTIG 
EN VREDIG NIEUWJAAR.

Wij hopen ook  in 2020 weer 
op uw trouw en inzet te kun-
nen rekenen  in onze  kerk-
gemeenschap.

Namens het pastorale team 
en het parochiebestuur, 
Pastoor John van de Laar.

Onze parochie wordt gedragen door velen!

De Sint Petrusparochie, waar-
toe de geloofsgemeenschap-
pen van Uden, Boekel, Zeeland, 
Volkel, Venhorst en Odiliapeel 
behoren, wordt gedragen door 
velen. Vrijwilligers in groten 
getale! En Goddank mogen we 
rekenen op de inzet van álle 
pastores: diaken Van Thiel, 
pater Kessels en ondergete-
kende zijn benoemd door de 
bisschop. Maar gelukkig wor-
den we trouw terzijde gestaan 

door: pater Nuyens, pater Snij-
ders, pater Van de Ven, pater 
Driever, pastoor Ponsioen, 
pastoor de Bonth, diaken Van 
der Heijden en diaken Sche-
pens. Het parochiebestuur is 
hen daarvoor zéér dankbaar. 
Samen trachten we vorm te 
geven aan de kerk van van-
daag en die van de toekomst. 
Nieuwe vrijwilligers zien we 
natuurlijk altijd graag komen.  
Wees dus welkom!

Petruswijn weer verkrijgbaar
In de skyline van ons mooie 
Uden staat sinds 1890 de mo-
numentale St. Petrus kerk. Dit 
schitterende bouwwerk, een 
religieus en cultureel erfgoed, 
is daarin een markante ver-
schijning waardoor men Uden 
niet ongezien passeert. Om dit 
prachtige gebouw in stand te 
houden voor het nageslacht is 
de Stichting Vrienden van de 
Petrus in het leven geroepen, 
die geld inzamelt voor specia-
le restauratieprojecten. Door 
het grote succes van deze actie 

en de doorlopende vraag naar 
deze wijn wordt de actie her-
haald.  De rode en witte wijn  
is  verkrijgbaar bij het Wijnhuis 
Uden; per verkochte fles gaat € 
1,- naar de kas van de Stichting 
Vrienden van de Petrus. Voor 
onze vrienden hebben we een 
kleine partij gereserveerd, die 
we verkopen in het Parochie-
centrum, alle werkdagen van 
9.00 uur tot 12.00 uur. Een 
mooie wijn om zelf te drinken 
of om cadeau te doen, een ori-
gineel Udens geschenk!


