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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. 

Verbondenheid: Carnaval- 
Aswoensdag- Vastentijd- Pasen
Het carnavalsfeest ligt alweer 
enkele dagen achter ons. On-
danks het stormachtige weer 
met veel regen, natte pruiken, 
uitgelopen schmink, afgelaste 
en uitgestelde optochten, heb-
ben velen binnen onze paro-
chie van dit bijzondere feest 
weer met volle teugen kun-
nen en mogen genieten. In al 
onze kernen is de carnaval be-
gonnen met een viering in de 
plaatselijke kerk. Samen vie-
ren, samen Gods zegen vragen 
over het carnaval. Jammer ge-
noeg is in Zeeland de carnaval 
verstoken gebleven van zulk 
een carnavalsviering. De reden 
hiervan is voor mij alsnog on-
duidelijk. 
Op de woensdag na carnaval 
wordt aan een ieder die dat wil 
het askruisje opgelegd. 
Aswoensdag is dan ook de dag 
die carnaval en de veertigda-
gentijd aan elkaar koppelt 
om samen de voorbereiding 
te vormen voor het grote feest 
van Pasen. Aswoensdag staat 
in het teken van boete. Daar-
bij staat as ook symbool voor 
de dood: Bij het askruisje op-
leggen wordt dan ook de tekst 
uitgesproken: ‘Let wel, uit stof 
zijt gij gemaakt, tot stof zult 
gij wederkeren’, ofwel, ‘viert 
uitbundig je leven doch besef 
wel dat alles vergankelijk is’. 
Door ons met het askruisje te 
laten tekenen erkennen we 
enerzijds onze tekortkomin-
gen, onze zondigheid en sterf-
lijkheid, maar tegelijkertijd 
klinkt er ook de hoop in door 

dat de dood aan ons voorbij 
mag gaan. Het askruisje is een 
teken dat boete en barmhar-
tigheid, zond en genade, dood 
en leven samenbrengt. 

De boetedoening op As-
woensdag is het begin van 
de Vastentijd ofwel de Veer-
tigdagentijd. Het is een peri-
ode van 40 dagen van vasten 
en bezinning en eindigt op 
Stille Zaterdag, de zaterdag 
vóór Pasen.
Eigenlijk zijn het 46 dagen, 
maar omdat de 6 zondagen 
binnen de vastentijd geen 
vastendagen zijn komt het 
totaal uit op 40 dagen van 
vasten. 
Veertig berust niet op toeval. 
Het getal 40 is in de Bijbel na-
melijk een belangrijk getal. 
In de Bijbel komt het getal 
veertig met enige regelmaat 
terug. Noach wachtte bijvoor-
beeld veertig dagen voor-
dat hij uit zijn boot stapte. 
Mozes verbleef veertig dagen 

op de Sinaïberg en kreeg toen 
pas de Tien Geboden.  Elia 
zwierf veertig dagen in die-
zelfde omgeving en ontmoet 
dan God. Ook Jezus trekt 

zichzelf veertig dagen terug 
in de woestijn. Daar worstelt 
Jezus heftig met zijn roeping, 
maar uiteindelijk staat Hem 
alles helder voor de geest 
en begint Hij zijn openbare 
leven. Telkens weer is er die 
periode van veertig dagen in 
de Bijbel waarin een persoon 
zoekende is om een nieuw 
leven met God te vinden. Dat 
dient voor ons als mooi en 
goed voorbeeld. Want vasten 
is geen tijd van vastzitten aan 
wat dan ook , maar vasten is 
juist een tijd van loslaten, 
op weg naar de bevrijding, 
op weg naar nieuw leven, op 
weg naar Pasen. 
Ik wens u allen een mooie en 
inspirerende voorbereidings-
tijd naar Pasen toe,
Diaken Henk van Thiel

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  17.30 uur 
. Aanmelden bij het parochie-
centrum, 0413 263154 of  per 
email via:  info@parochiesint-
petrus.nl.

Vastenmaaltijd  Boekel:
Ook dit jaar zal er een vas-
tenmaaltijd zijn in Boekel en 
wel op donderdag 26 maart, 
aanvang 18.00 uur. Voor deze 
maaltijd zal ook € 11,= per per-
soon worden gevraagd. U mag 
natuurlijk altijd meer geven, 
het is uiteindelijk voor het 
goede doel. Opgeven bij Mw. 
Lenie Trienekens, Kerkstraat 
22, 5427BC Boekel tel: 0492-
322439 email: j.trienekens1@
chello.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.

Jongeren bezoeken begraafplaats 
Zeeland op zondag 5 april 
Tijdens de nationale wereld 
jongeren dag, 5 April, tussen 13 
en 15.45 uur zullen jongeren 
en tieners op de begraafplaats 
in Zeeland in gesprek gaan met 
nabestaanden. Gelijkend op het 
TV programma “Ik mis je” zul-
len zij met koffie en thee men-
sen aanspreken met de vraag 
hoe het nu met hun gaat. Ook 
zullen er jongeren mensen be-
zoeken in huize st Jan in Uden. 
Enkele jongeren zullen brood-
haantjes gaan bakken in de 
bakkerij van bakkerij vd Coer 
uit Zeeland. Voor meer infor-

matie en overige workshops zie 
: https://www.bisdomdenbosch.
nl/wereldjongerendag-jonge-
man-ik-zeg-je-sta-op/  

Om al deze workshops moge-
lijk te maken zijn we nog op 
zoek naar parochianen die deze 
jongeren willen vervoeren tus-
sen 12.45 uur en 15.45 uur. Tus-
sen Uden en Zeeland en mis-
schien tussen Uden en Volkel. 
U kunt zich hiervoor opgeven 
door een mailtje te sturen naar 
info@parochiesintpetrus.nl 
o.v.v. uw naam, aantal plekken 

in de auto en uw telefoon num-
mer met als titel vervoer WJD 
t.a.v. Ingrid v Meer. Ik neem dan 
altijd contact met u op. Tevens 
nodigen we alle parochianen 
uit om aan te sluiten bij de eu-
charistieviering om 10.30 uur 
in de st Petruskerk te Uden en 
zo ook om 16.00 uur ( tot 17.00 
uur) voor aanbidding, zang en 
getuigenissen. Eveneens in de 
st Petruskerk. U bent van harte 
welkom en jongeren tussen 12 
en ongeveer 30 jaar wees wel-
kom om je aan te melden en 
aan te sluiten!! 

Donderdag 2 april lezing over 
zuster Faustina Kowalska.
Op 2 april zal pastoor M. Mas-
saer in het Parochiecentrum 
om 19.45 u een lezing geven 
over zuster Faustina en de God-
delijke Barmhartigheid. Zuster 
Faustina Kowalska werd gebo-
ren als Helena Kowalska op 25 
april 1905 in Gockowice, Polen 

en overleden op 5 oktober 1938 
in Krakauw (Polen). De liefde 
tot God en de naastenliefde 
brachten haar tot een buiten-
gewone graad van offervaar-
digheid en intimiteit met God. 
Haar speciale zending begon op 
22 februari 1931 tot aan haar 

de Barmhartige Verlosser ver-
scheen. Gedurende vele ver-
schijningen gaf Hij beloftes en 
droeg haar diverse taken op. Na 
veel lijden overleed ze op 5 ok-
tober 1938 (ze was 33 jaar) aan 
tuberculose.

Waar bent U God?

Mijn hart weegt als een steen.
God lijkt niet aanwezig.
Ik voel slechts leegte om mij heen.
God is niet met mij bezig.
De zon, de bloemen,
het troost mij niet.
Ik kan het niet benoemen
zo groot is mijn verdriet.

Ik roep en smeek 
om hulp van boven.
Laat me toch niet in de steek;
laat het licht niet in mij doven.
God, waarom is het zo stil,

kunt U mij wel horen?
Of is het juist Uw wil
om mij niet te storen,

nu ik zo vol van droefenis
met dwingende vragen
over het grote gemis,
de pijn haast niet meer kan dra-
gen?
Hoor ik dan Uw antwoord Heer,
mij in het diepste zwart gegeven,
en is het sterk genoeg 
om mij weer te laten leven?

Tonny van Brussel, 
oud- organist Sint Jozefkerk 
Venhorst overleden
Woensdag 26 februari jl. is, 
oud-organist van de Sint Jozef-
kerk te Venhorst, Tonny van 
Brussel na een lang ziekbed 
in alle rust overleden. Op 16 
december van het jaar 1962 
bespeelde Tonny voor de eer-

ste keer het orgel tijdens een  
viering in de Sint Jozefkerk. 
Bij zijn 50 jarig jubileum heeft 
Tonny, voor zijn trouwe dienst 
als organist, de Pauselijke on-
derscheiding ‘Pro Ecclesia et 
Pontifici’ gekregen.     

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 ker-
nen van de st Petrus parochie.
 
Voor eventuele vragen kunt u 
contact opnemen met het pa-
rochiecentrum of bellen met 
Ingrid van Meer:  0612867084


