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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 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. 

Van oud naar nieuw
Het jaar 2020 is met deze uit-
gave van het Udens Weekblad 
al weer enkele dagen oud. 
Een goede eigenschap voor 
elk mens is dat je niet teveel 
achterom moet kijken maar 
je ogen naar de toekomst ge-
richt moet zijn. Anderzijds kan 
het ook wel eens goed zijn om 
je blik even terug in de tijd te 
werpen, al is het alleen maar 
om je geheugen weer wat op 
te frissen.

Het jaar 2019 is voor onze pa-
rochie, zo heb ik het in ieder 
geval gevoeld, een bewogen 
jaar geweest, in positieve zin 
maar ook soms in het nega-
tieve. Met de benoeming van 
pastoor John van de Laar op 1 
februari kreeg onze parochie 
Sint Petrus weer een eigen pas-
toor. Helaas vertrok op diezelf-
de datum de zeer gewaardeerde 
kapelaan Herman Schaepman 
uit onze parochie om zijn be-
noeming te aanvaarden in de 
pastorale eenheid H. Maria en 
Johannes in Den Bosch. 

Gelukkig nam emeritus pater 
Louis Kessels het besluit om 
zich definitief te vestigen in 
Uden om, samen met het pas-
toraatteam, pastorale zorg te 
verlenen in onze parochie. Per 
1 september vertrok collega di-
aken Pieter Raaijmakers naar 
de Willibrordusparochie in Oss.

Begin december werd, na de 
nodige beroering in Venhorst 
teweeg te hebben gebracht, de 
Sint Jozefkerk in Venhorst ver-
kocht aan de familie van Duijn-
hoven. Wel is de rust inmiddels 
wedergekeerd nu bekend is 
dat de parochiegemeenschap 
in Venhorst de kerk nog mi-

nimaal 5 jaren kan gebruiken 
voor de erediensten. 
Allemaal in het oog springende 
feiten. Desalniettemin zijn in 
onze parochie in het jaar 2019 
veel dingen gebeurt waar het 
uiteindelijk in onze Kerk om 
gaat. In elk kerkdorp is nog 
elke week minimaal één vie-
ring. Velen hebben het sacra-
ment van het doopsel mogen 
ontvangen, enkele huwelijken 
hebben plaatsgevonden, tien-
tallen kinderen hebben hun 
1ste communie gedaan of zijn 
gevormd. Daarbij hebben wij 
jammer van veel  parochianen 
afscheid moeten nemen van-
wege hun overlijden.

Wel de ogen naar de toekomst 
richten! Toevalligerwijze keken 
mijn ogen keken jongstleden 
naar de film The Two Popes. 
Een intrigerende film van de 
Braziliaanse regisseur Fernan-
do Meirelles over twee heilige 
mannen van vlees en bloed, 
Paus Benedictus en paus Fran-
ciscus, . Deze film is een ge-
romantiseerde en komische 
versie van de werkelijkheid 
die de zwart-witte blik op het 
pausschap flink wat kleur kan 
geven. Benedictus en Francis-
cus stonden in hun opvattingen 
aangaande de Kerk lijnrecht te-
genover elkaar. Benedictus als 
oerconservatief en Franciscus 
met een progressieve mening 
dat God veranderlijk is en echt 
wel met zijn tijd meegaat. Het 
is daarom zo fantastisch om te 
zien dat deze twee mannen, tij-
dens hun samenzijn in de pau-
selijke zomerresidentie Castel 
Gandolfo, na diverse indringen-
de dialogen, zich op een bijna 
aandoenlijke manier zich gaan 
verbroederen en respecteren. 

Vele conservatieven en pro-
gressieven binnen onze Kerk 
kunnen hieraan een voorbeeld 
nemen. 

Ik ben mij er zeker van bewust 
dat het een verfilmd beeld is 
van deze twee pauzen, maar 
het verhaal laat ook vele as-
pecten zien die op waarheid be-
rusten. Daarbij laat de film zien 
dat beide pausen geen mystie-
ke wezens zijn die vanuit het 
Vaticaan regeren of geregeerd 
hebben over de Katholieke we-
reldkerk, maar dat zij beiden, 
ieder op hun eigen manier, al 
het  goede met onze Kerk voor-
hebben.
Met dat gegeven, en met de 
ondersteunende woorden van 
pastoor John van de Laar: ”’t 
komt goed”, mag en kan onze 
kerkelijke blik hoopvol en met 
vertrouwen in de toekomst ge-
richt zijn.

U allen een goed en gezegend 
2020 toegewenst !

Diaken Henk van Thiel. 

H. Bernadette Soubirous komt naar 

het bisdom van ‘s-Hertogenbosch

In het voorjaar van 2020 
zijn de relieken van de Hei-
lige Bernadette in de Bene-
lux-landen. De reliekschrijn 
zal in Nederland de verschil-
lende bisdommen aan doen. 

Het bisdom ‘s-Hertogen-
bosch mag de spits afbijten: 

van 11 tot en met 17 mei 
2020 is de reliekschrijn in 
de kathedraal.

Het programma voor deze 
bijzondere week in de mei-
maand volgt later, maar no-
teer deze bijzondere gebeur-
tenis alvast in uw agenda.

Geslaagd kamp met tieners 
en vormelingen in Helvoirt!
Half december hebben we 
met 30 jongeren uit onze 
parochie een super weekend 
beleefd in Helvoirt. Samen 
met leden van het Are You 
Ready team en teamleden 
van Petrus 2.0 zijn we 2 
dagen actief bezig geweest 
met ons geloof. D.m.v. spel, 
sketchjes en de Bijbel zijn 
we weer een stuk wijzer ge-
worden. In januari komt de 
hele groep weer bijeen en 
zullen we aan de hand van 
een reuze triviant ons ver-
der verdiepen in dat wat de 
Bijbel ons te vertellen heeft. 
12 Januari is er weer een bij-
eenkomst voor de gezinnen 
binnen Petrus 2.0. Noteer 
ook alvast 5 april. Bisdom 
Den Bosch heeft onze pa-
rochie uitgekozen om deze 
dag ,met hen, de landelijke 

wereldjongeren dag te orga-
niseren. Het programma is 
bijna compleet en het be-
loofd een bijzondere dag te 
worden. Alle jongeren, ook 
die niet aangesloten zijn 
bij Petrus 2.0, zijn die dag 
van harte welkom om aan 
te sluiten. Ook uit de ande-
re parochies uit ons Bisdom 
zullen de jongeren worden 
uitgenodigd. Parochianen 
kunnen die dag ook deelne-
men. Allereerst bij de eucha-
ristie viering om 10.30 uur 
en vervolgens ook bij de aan-
bidding aan het einde van de 
middag. Het volledige pro-
gramma volgt binnenkort. 
Namens het hele team van 
Petrus 2.0 wens ik u van 
harte een gezegend, gezond 
en liefdevol 2020!
Ingrid v Meer

Rondleiding Petruskerk Uden
De Sint Petruskerk is een be-
grip en een niet weg te den-
ken markant punt in Uden. 
De bouw van de kerk is in 
1890 voltooid, maar sinds-
dien ook weer aangepast en 
gerestaureerd. Er is veel te 
vertellen over de ontstaans-
geschiedenis, de bouwstijl, 
de koepel, de kerkgang vroe-
ger en nu, de beelden en 
symbolen, de orgels en de 
‘bijzondere plekjes en wé-
tjes’.
In januari zijn er twee rond-
leidingen in de Petruskerk. 
• Op donderdagmorgen
 16 januari om 10.30 uur

• Op zaterdagmiddag
 18 januari om 14.00 uur
Beide rondleidingen duren 
1-1,5 uur, zijn gratis en wor-
den verzorgd door Margriet 
Veldhuis en Wim Schigt.
U kunt zich voor een van de 
rondleidingen aanmelden 
via  wmschigt@outlook.com
Als er op een van de genoem-
de datums een uitvaart is 
kan de rondleiding niet 
doorgaan.

Buiten de twee genoemde 
datums kunt u ook een rond-
leiding aanvragen via het Pa-
rochiecentrum in Uden

Bisschop de Korte viert met 
ons het Vormsel in 2020.
Onze bisschop Mgr. De Korte 
zal op zaterdag 6 juni 2020 
om 18.30 uur het Vormsel 
vieren in de Sint Petrus kerk. 
We zijn verheugd en hopen 
dat veel jongeren met ons 
de weg van voorbereiding, 
gestart in september, wil-
len gaan. We willen immers 
sámen kerk zijn in deze tijd.
Welkom om je aan te mel-
den!

Sneeuw

Ik hoor een klokje 
zachtjes luiden,

de sneeuw verdoofd 
haar geluiden.

Mijn krakende voetstap gaat
over de

weggesneeuwde straat.
en ik voel een kinderlijke pret
als ik mijn verse voetstap zet.
Want omkijkend zie ik mijn

sporen pas omdat er
nog niemand vóór mij was.

Zo onbegrensd en onbetreden
lijkt een wereld van

lang geleden.
Even mogen wij misschien

een stukje ongereptheid zien
van een wereld zonder kwaad,
zonder valsheid, zonder haat.

Alleen maar liefde,
puur en zoet

en God die zegt:
zo is het goed.

Marianne du Maine

Stille Omgang Amsterdam 

voor jongeren
Al meer dan tien jaar rijdt 
er een speciale jongeren bus 
naar de stille omgang in Am-
sterdam.
Door samen met jongeren in 
de bus te stappen ontstaat er 
een interessante groepsdyna-
miek. Onder anderen ontstaan 
er interessante gesprekken 
met internationale studenten 
die elk jaar meereizen.

De opstapplaatsen die al vast 
liggen zijn dit jaar, Nijmegen 
Dukenburg en Den Bosch sta-
tion. Met meerdere jongeren 
uit een bepaalde regio is er 
misschien een mogelijkheid 
voor extra opstapplaatsen. 
Deze bus vertrekt globaal ge-
zien rond 17.00 u en is rond 
03.30 u terug.

Informatie hierover en de 

mogelijkheid om je voor deze 
bedevaart op te geven: dia-
ken Henk van Thiel, tel: 06-
50476049  h.vanthiel@paro-
chiesintpetrus.nl

Een informatieve film over de 
stille omgang:  
https://www.youtube.com/
watch?v=fwofnPzR1Ho  

Tarieven
De kerkelijke diensten en 
grafkosten voor onze paro-
chiële begraafplaatsen zijn 
aangepast c.q. uitgebreid.
U kunt deze opvragen bij het 
secretariaat of bekijken op 
onze site:
www.parochiesintpetrus.nl 


