
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. 

 Van geluk spreken
Toen Jezus deze menigte zag, 
ging Hij de berg op en, nadat 
Hij zich had neergezet, kwa-
men zijn leerlingen bij Hem. 
Hij nam het woord en onder-
richtte hen aldus: ‘Zalig de 
armen van geest, want aan hen 
behoort het Rijk der hemelen. 
Zalig de treurenden, want zij 
zullen getroost worden. Zalig 
de zachtmoedigen, want zij 
zullen het land bezitten. Zalig 
die hongeren en dorsten naar 
de gerechtigheid, want zij zul-
len verzadigd worden. Zalig de 
barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. 
Zalig de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien. Zalig 
die vrede brengen, want zij zul-
len kinderen van God genoemd 
worden. Zalig die vervolgd wor-
den om de gerechtigheid, want 
hun behoort het Rijk der heme-
len. Zalig zijt gij, wanneer men 
u beschimpt, vervolgt en laster-
lijk van allerlei kwaad beticht 
om Mijnentwil: Verheugt u en 
juicht, want groot is uw loon 
in de hemel.

Mensen zijn in hun diepste 
wezen altijd gelukzoekers. Heel 
ons leven is erop gericht geluk-
kig te zijn of te worden. Maar 
vaak moeten we erkennen dat 
geluk een zeer ruim, maar ook 
relatief begrip is. Wanneer ben 
je nu echt gelukkig? Wat heb 
je ervoor nodig om gelukkig te 
zijn? En als je het bent, blijf je 

dat dan ook? Het zijn wezenlij-
ke vragen, die ook mensen in 
lang vervlogen tijden hebben 
beziggehouden. Want zeg nu 
eerlijk: “Zalig de armen van 
geest”, dat klinkt in onze tijd 
toch een beetje sukkelachtig! 
Niettemin zit er intens geluk 
verscholen in die wijsheid van 
Jezus. Want inderdaad, je bent 
gelukkig op de goede weg wan-
neer je kunt aanvaarden dat je 
niet perfect hoeft te zijn. Meer 
nog: dat ook anderen niet 
moeten beantwoorden aan de 
perfectie. Mensen hebben nu 
eenmaal hun beperkingen en 
grenzen. En af en toe moet je 
ervaren dat je van anderen af-
hankelijk bent. Zalig de treu-
renden. Raar maar waar! Want 
je bent een gelukkig mens als 
je verdriet kunt hebben. Want 
dan heb je geen eelt op je ziel, 
geen verhard gemoed en kun 
je meeleven met mensen, je in-
leven in wat ze meemaken. Je 
bent dan niet gewoon geraakt 
aan ellende. Diegenen die uit 
zijn op steeds meer macht of 
bezit, kunnen nooit gelukkig 
worden. Ze zijn slachtoffer van 
hun ambities. Je moet moedig 
zijn om een echt zacht mens te 
zijn, want daarmee loop je het 
risico gekwetst te worden door 
anderen die juist overmoedig 
en hard zijn. Barmhartig. In het 
Hebreeuws, in Jezus’ moeder-
taal, heeft dit woord te maken 
met ‘baren’. Een barmhartige 

mens koestert het broze leven. 
Je zaait geluk wanneer je het 
leven van anderen naar waarde 
schat en dit verdedigt! De zui-
veren van hart, dat zijn trans-
parante mensen, zonder bij-
bedoelingen. Van wie het hart 
niet verdeeld of vertroebeld is, 
maar kristalhelder, waar het 
licht van de liefde zo door kan 
schijnen. Die vrede brengen. 
Dat zijn niet degenen die om-
wille van de lieve vrede nooit 
iets zeggen en altijd maar stil-
letjes zwijgen. Neen, je moet 
je stem verheffen en conflicten 
oplossen in plaats van ze uit de 
weg gaan. Actieve verzoeners, 
die net als God altijd nieuwe 
kansen geven. Zij zijn inder-
daad als kinderen van Hem.
Gelukkig ben je, wanneer je 
niet meedoet aan onrecht om 
zo je eigen hachje te redden. 
Solidair met anderen en niet 
terugdeinzen!

En dan tot slot: Zalig zijt gij. 
Er staat nu niet zalig zij, maar 
zalig gij. We worden door Jezus 
persoonlijk aangesproken. Als 
jij dit geluk wilt nastreven, zul 
je ook tegenstand ondervinden, 
vanuit je eigen ik en vanuit an-
deren. Echter, dit is jouw roe-
ping, de weg die je mag gaan. 
Alleen zo kun je het geluk zoe-
ken en vinden, voor jezelf én 
voor de ander.

Pastoor John van de Laar. 

Jongeman, 
ik zeg je, sta op!
5 April 2020 zal het bisdom 
Den Bosch in Uden invulling 
geven aan de wereld jonge-
ren dag, met boven genoemd 
thema. Onze eigen werkgroep 
Petrus 2.0 is actief betrokken 
bij de invulling van deze dag.

 Volgende maand meer info 
over het programma en hoe je 
in te schrijven voor deze dag ( 
gratis). Tevens zoeken we nog 
parochianen die die middag 
“taxi’ willen spelen om onze 

jongeren op de diverse locaties 
te brengen. Mensen die in het 
bezit zijn van een auto en rijbe-
wijs en die hier een paar uur-
tjes (tussen 13.00 uur en 15.45 
uur) tijd voor willen en kun-
nen vrijmaken. ( aanmelden 
via: info@parochiesintpetrus.
nl o.v.v. taxi WJD t.a.v. Ingrid 
v Meer, ik neem dan contact 
met u op.)

Weet dat u allen van harte wel-
kom bent!

Vastenmaaltijd
Even minderen voor een 
ander…

Vastentijd, een tijd van bezin-
ning, een tijd om het met wat 
minder te doen, wellicht geld 
en aandacht te delen met een 
ander mens die uw steun hard 
nodig heeft.

Het is weer zover, de veertigda-
gentijd , met daarbij traditio-
neel onze aandacht voor de 
vastenactie.  Onder het motto 
”Samen sterk voor afvalverza-
melaarsters in Brazilië “, onder-
steunt de Vastenactie dit jaar 
een project om de omstandig-
heden  te verbeteren van meis-
jes en vrouwen die onder erbar-
melijke omstandigheden vuil 
verzamelen, door o.a de ver-
strekking van beschermings-
middelen en training.

Het M.O.V. organiseert ook dit 
jaar weer  een vastenmaaltijd. 
Met deze solidariteitsmaaltijd 

willen we samen zijn, samen 
eten, samen bezinnen en ons 
verbonden weten met onze 
noodlijdende medemens; de 
kosten bedragen €  11,- per 
persoon.

Vastenmaaltijd Uden:
U bent van harte welkom op 
maandag 16 maart a.s. in het 
Parochiecentrum , Kerkstraat 
25 in Uden, aanvang  18.00 uur. 
Aanmelden bij het parochie-
centrum, 0413 263154 of  per 
email via:  info@parochiesint-
petrus.nl

 Ook zullen tijdens de hele veer-
tigdagentijd in alle kerken van 
onze parochie collectebussen 
of mandjes voor dit goede doel 
te vinden zijn. Of overmaken 
op:  NL25 RABO 017 49 48 999 
t.n.v.  “Vastenactie 2019”. Uw 
bijdrage is welkom en noodza-
kelijk!  

Alvast hartelijk dank.

Vrijgevigheid, 
ook voor de kerk
Vrijdag 17 januari 2020 vond 
de landelijke start van de Actie 
Kerkbalans 2020 plaats. 
Wij mogen u uitnodigen om u 
heen te kijken wat de noden 
zijn die uw inzet,  geld en tijd 
kunnen gebruiken of nodig 
hebben. 

Ook de kerk als lokale gemeen-
schap is daarvoor een goed 
doel.  De kerk of parochie, dat 
zijn we zelf! 

Is geld en inzet geven aan 
de kerk niet u inzetten… en 
(terug) geven aan u zelf? 
Is dan de diaconie of de caritas 
niet veel verhevener en edelere 
om u voor in te zetten en aan 
te geven?  
Als u de kerk kunt zien als een 
beweging die dingen onder-
neemt die er toe  doen, dingen 
die de levens van mensen en de 
wereld beter maken, beschik-
baar stelt en bereikbaar maakt 
voor ieder die daar gebruik van 
wil maken, zonder dat er een 

prijs voor wordt gevraagd, dan 
veranderd wellicht het beeld. 

Meedoen aan liturgie vieren, 
geïnspireerd raken door tek-
sten, liederen, de gebouwen, 
de stiltes, maar ook het kun-
nen spreken met een pastor, ge-
holpen worden bij het eervol 
vorm geven aan een uitvaart, 
momenten van grote betekenis 
mogen markeren in de kerk, 
meedoen in vormende activi-
teiten, of verbondenheid er-
varen met God en met een ge-
meenschap mensen:
het is allemaal gratis en voor 
niks beschikbaar voor een ieder 
die dat wil! 

Maar wel omdat wij het sámen 
mogelijk maken door onze vrij-
willige inzet en door het bijeen-
brengen van geldelijke midde-
len.  
Uw vrijgevigheid voor de kerk 
is het méér dan waard!

Het Parochiebestuur.

Inschrijven 

communie en of 

vormsel, seizoen 

2020 -  2021:

Inschrijven kan op dinsdag 
14 april 2020 en donderdag 
16 april 2020. 

Aanvang 19.30 uur tot 20.30 
uur in het Parochiecentrum 
in de Kerkstraat te Uden 
Inschrijving geldt voor alle 
kernen van de st Petrus pa-
rochie. 

Voor eventuele vragen kunt 
u contact opnemen met het 
parochiecentrum of bel-
len met Ingrid van Meer:  
0612867084

Passiespelen Tegelen
Op Hemelvaartsdag (donder-
dag) 21 mei is er gelegenheid 
om mee te gaan naar de Passie-
spelen in Tegelen. Aanvang al-
daar is 14.30u. Vertrek per bus 
vanaf de Petrus-kerk is 12.30u 
stipt.

De onkosten voor de busreis 
en een eerste rang zitplaats in 
het openluchttheater bedragen 
€54,50.
Het is mogelijk aldaar Limburg-
se vlaai met koffie te gebruiken 
€4,50.

Het is mogelijk een program-
ma/tekst boekje met cd te 
kopen €7,00. Aanmelding en 
betaling (€54,50) kan tot uiter-
lijk 28 februari via het paro-
chiecentrum in Uden.  Bij vra-
gen: psn_jeanne@hotmail.com

Stille Omgang Amsterdam 
voor jongeren
Devotie, ingetogenheid en ver-
bondenheid zijn sleutelwoor-
den bij de Stille Omgang in 
Amsterdam. Elk jaar wordt 
deze tocht in de nacht van de 
eerste zaterdag op zondag na 
15 maart in de binnenstad van 
Amsterdam gelopen. De Stille 
Omgang herdenkt het mirakel 
van Amsterdam. Dat geschied-
de op 15 maart 1345. Het gaat 
over een stervende man die, na 
de ziekencommunie de hostie 
samen met het voedsel dat hij 
tevoren had genuttigd, uit-
braakte. De hostie wierp men, 
naar kerkelijk voorschrift, in 
het haardvuur maar werd de 
volgende ochtend ongeschon-
den in de as van de haard aan-
getroffen. Het wonder leidde 
uiteindelijk tot een plechtige 
processie.
Al meer dan tien jaar rijdt er 

een speciale jongerenbus naar 
de stille omgang in Amster-
dam. Jongeren, zo ongeveer 
tussen de 15 en 35 jaar, maar 
dat is geen strakke grens, ook 
een gezin met jonge kinde-
ren of bijvoorbeeld een opa of 
oma met kleinkind zijn ook 
van harte uitgenodigd om aan 
deze tocht mee te doen. De op-
stapplaatsen die al vast liggen 
zijn dit jaar, Nijmegen Duken-
burg, Uden busstation en Den 
Bosch station.  
Informatie hierover en de mo-
gelijkheid 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=fwofn-
PzR1Ho  


