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Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

We verlangen naar de warme 
zon van Pinksteren
Er heerste een conflict tussen 
de wind en de zon! Allebei wil-
den ze weten wie de grootste 
kracht had en wie de sterkste 
was! Toen besloten ze om ge-
woon een wedstrijd te houden; 
Omdat de zon in het diepste 
van haar hart heel grootmoe-
dig was, liet ze het aan de wind 
over om de opdracht te bepa-
len. De wind dacht na, en na 
enige tijd zei hij: “Zie je daar 
die man? hij heeft juist een 
nieuwe jas gekocht, lekker 
warm en zacht. Ik wed met 
jou dat het voor mij een kin-
derspel is om hem die jas van 
het lijf te blazen. Kijk maar, ik 
begin er al aan!”  Hij blies en 
blies, hij liet het stormen met 
de kracht van een orkaan. De 
wind greep de plooien van de 
jas en trok eraan. Hij probeer-
de de jas met geweld van het 
lijf van de man te scheuren. 
Maar hoe harder hij blies, hoe 
meer de man de jas om zich 
heen wikkelde en het lukte 
maar niet om hem de stof van 
het lijf te blazen. Op het laat-
ste ging de wind, volledig uit-
geput, liggen. Nu is het mijn 
beurt, zei de zon, en begon 
met een paar lichte zonnestra-
len de man te strelen. Daarna 

verhoogde ze haar warmte nog 
een beetje. De man keek om-
hoog, zag het stralende gezicht 
van de zon en trok blij en hele-
maal vrijwillig zijn warme jas 
uit. Het is niet altijd verstandig 
om tekeer te gaan als een he-
vige storm. Er is een tijd voor 
de wind en er is een tijd voor 
de zon. Soms kom je met een 
aantal warme zonnestralen 
veel verder dan met de hevig-
ste orkaan. Daarom ben ik blij 
dat er voor de Geest, die God 
ons als helper stuurt, niet al-
leen het beeld van een hevige 
wind wordt gebruikt. Ik ben 
echt blij dat de beelden die in 
de Bijbel voor die Geest wor-
den gebruikt, ons verduide-
lijken dat die Geest van God 
in staat is om op heel ver-
schillende manieren te wer-
ken. De stormachtige wind, 
die toen op die eerste pink-
sterdag de leerlingen door el-
kaar wervelde en hen dwong 
om op te staan en naar buiten 
te treden, die stormwind was 
toen beslist de beste oplossing. 
De geest moest op dat ogen-
blik juist op die manier wer-
ken. Het was een tijd van de 
wind! Vandaag, in onze tijd, 
lijkt het me meer een tijd 

voor de zon te zijn, een tijd 
voor die Geest, die niet alleen 
als een stormwind, maar ook 
als vurige tongen werkt, als 
een verwarmend vuur dat de 
kou en de duisternis verdrijft. 
De mensen hebben vandaag 
geen stormwind nodig die hen 
door elkaar wervelt. Er is al ge-
noeg onrust in de wereld. De 
mensen hebben vandaag zon 
nodig! De zon van de Geest, 
die oplichtende verwarmende 
tongen uit vuur, die de kou uit 
onze wereld veroorzaakt door 
corona kunnen verdrijven. Die 
Geest hebben we nodig, de 
Geest van goedheid en weder-
zijds begrip. De Geest die het 
groot gelijk uit onze harten 
verbant en die ons doet toe-
geven dat niemand onder ons 
de waarheid in pacht heeft, 
maar dat we allemaal samen 
onderweg zijn. Onderweg naar 
de waarheid, die we alleen bij 
God kunnen vinden. 
Daarom bid ik vandaag niet 
om stormwind, maar wel om 
de warmende zonnestralen 
van de Geest. Zalig Pinksteren. 
Pastoor John van de Laar. 

Bezinning bij Pinksteren
Geest van God, die mensen 
bij elkaar brengt en tot ge-
meenschap maakt, ontsteek 
in ons het vuur van toen, 
opdat uw Boodschap weer 
verstaanbaar wordt.
Geest van God, beziel, zoals 
weleer, de mensen die iets 
van uw werk durven doen: 
die schoonheid scheppen en 
warmte tussen mensen bren-
gen. Die kunnen toveren met 
materie, die dankzij kleuren 
en klanken emoties maken 
en gedachten brengen. 
Beziel hen, Geest van God, 
dat zij niet wegkwijnen in 
de hypocriete leegheid van 
commercie, in hun ijdel zoe-
ken naar effecten.

Geest van God, geef uw 
warme liefde aan de mensen 
die geslagen en gekwetst, 
vernederd en verlaten wer-
den. Behoed hen voor verbit-
tering en houd de wanhoop 
uit hun hart. Wees hun moe-
der en hun vader, hun thuis 
waar zij op adem komen en 
de vrede vinden.
Geest van God, die mensen 
geneest en gebroken harten 
herstelt, ontsteek in hen het 
vuur van toen, zodat zij van-
daag uw levende Boodschap 
worden. Een Boodschap van 
hoop voor elke mens, een 
Boodschap zo uitnodigend 
nabij.

Rouw is grenzeloos!
In de afgelopen moeilijke 
tijd hebben wij van veel van 
onze dierbaren afscheid moe-
ten nemen. Een afscheid dat 
moest plaatsvinden in klei-
ne kring vanwege de coro-
namaatregelen, ook in de 
kerken van onze Sint Pe-
trusparochie. Ondanks deze 
maatregelen waren de af-
scheidsdiensten intiem en 
respectvol. Desondanks wil-
len wij als parochie een her-
denkingsdienst organiseren 
voor alle familieleden, vrien-

den en kennissen van de over-
ledenen van wie wij in onze 
kerken afscheid namen. Te 
zijner tijd, wellicht ná de 
zomer, ontvangt u hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging! 
Ook families die voor een 
andere vorm van afscheid 
nemen hebben gekozen bui-
ten de kerk om nodigen wij 
van harte uit voor die herden-
kingsdienst omdat rouw gren-
zeloos is. De namen van uw 
overleden dierbaren zullen 
genoemd worden. Heeft u in-

teresse om die herdenkings-
dienst bij te wonen dan kunt 
u zich aanmelden met naam, 
adres en telefoonnummer bij: 
info@parochiesintpetrus.nl of 
via de telefoon: 0413-263154.
Te zijner tijd ontvangt u dan 
ook de uitnodiging. Als paro-
chie wensen wij iedereen van 
harte ons medeleven toe.
Met liefde en genegenheid 
zullen alle namen worden 
genoemd in deze dienst en 
wordt een kaarsje ontstoken, 
zowel in Uden als in Boekel. 

Hopen en vertrouwen...
In deze tijd van eenzaam-
heid, rouw en verdriet 
waardoor veel gezinnen 
en families getroffen wor-
den is het belangrijk, denk 
ik, om te blijven hopen en 
vertrouwen, ook al is het 
lijntje tussen hoop en wan-
hoop momenteel wel flin-
terdun. Onze parochie is 
zwaar getroffen door ver-
lies. We weten met ons hart 
dat liefde sterker is dan de 
dood. God is liefde en dus 
sterker dan de dood die om 
ons heen is. Het maakt het 
verdriet niet minder zwaar!!
We missen ons samenko-
men in de kerken dan ook. 
Juist in deze tijd dat we el-
kaar zo hard nodig hebben 
moeten we het samen bid-
den en vieren ontberen. Ik 
hoop en bid van harte dat 

er ná 1 juli wat meer ruim-
te komt, ook al is het zoals 
het er nú naar uitziet, dan 
voor 100 kerkgangers per 
viering.
We zijn in de kerken van 
Uden, Boekel en Zeeland 
bezig om te kijken hoe we 
kunnen “kerken” op ander-
halve meter afstand, want 
dat zal voorlopig en mis-
schien nog wel een hele tijd 
de richtlijn kunnen zijn. 
We beginnen met deze drie 
kerken omdat we het ook 
mogen zien als proef of het 
allemaal wel lukt.
Dus, stap voor stap naar een 
nieuwe toekomst.
Laten we, ondanks alle
onzekerheid en gevoel van 
onmacht, blijven hopen en 
vertrouwen….
Pastoor John van de Laar.

Met tranen geschreven
In een afscheidsbrief, met tranen geschreven
worden woorden verdrietig ingegeven.
Bevreemdende tijd van onmachtig verlangen
waar toenadering verstikkend blijft hangen.
Wanhopig zoekend naar juiste gebaren 
blijven we sprakeloos naar elkaar staren.
Aarzelend bidden we om standvastigheid
verdwaald in deze absurde Coronatijd.

Een afscheid; ruime meters van elkaar
maakt het rouwen nadrukkelijk onwaar.
Het maakt ons toeschouwers, afstandelijk onecht,
waarbij ingehouden emotie zich naar buiten vecht.
Het gaat te snel, deze dagen van angst en rouw.
Eenzame uren waarin je zoveel zeggen wou.
In deze tijden worden we gewaar
hoe innig wij houden van elkaar.

Een besef dat ons sterk maakt
omdat wij allen, diep geraakt,
deze waarheid met ons meedragen
in deze, maar ook in latere dagen.
Het zal ons tot troost zijn
ondanks die eenzame pijn.
Opdat jij het in de hemel zal horen,
roepen we jouw naam, die gaat nooit verloren.

Marianne du Maine

Meimaand, Mariamaand
Als ik in de buurt kom van Maria,                
blijf ik altijd even staan.
Dan maak ik stil met haar een praatje, 
alvorens ik weer verder ga.

Ik denk dat zij dan naar me luistert 
en begrijpt wat ik bedoel, 
en als ik klaar ben met vertellen 
geeft ze me een blij gevoel. 

God koos op een dag Maria 
als moeder voor Zijn Zoon, 
omdat zij lief was en eenvoudig 
en wat wij vroeger noemden “vroom”.

Nu staat haar beeld op zo veel plaatsen, 
daar gaan heel veel mensen heen, 
voor troost en hoop, en om te vragen, 
Moeder laat me niet alleen. 

In de Bijbel staat Maria 
heel bescheiden op de achtergrond. 
Maar nooit loop ik voorbij en kan het niet laten 
om even stil met haar te praten.

Eucharistie-
vieringen 
t/m  31 mei

Op Hemelvaartsdag en eer-
ste en tweede Pinksterdag 
10.30 uur. Op werkdagen: 
19.00 uur, op zondagen : 
10.30 uur. De Eucharistie-
vieringen vinden plaats in 
beslotenheid, zonder pu-
bliek, in Uden, in de St. Pe-
truskerk. Deze vieringen 
zullen live worden uitge-
zonden via de Kerkom-
roep zodat we toch nog in 
enige mate samen met el-
kaar verbonden kunt zijn. 
De kerkgebouwen in Uden, 
Zeeland, Boekel en Volkel 
blijven zoals gebruikelijk 
geopend voor stil gebed en 
het branden van een kaars.


