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Vieringen op werkdagen 

19.00 uur, maximaal 

30 bezoekers.

zondag: besloten viering
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Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

H. Jacobus de 

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 5411 

EA Zeeland

H. Antonius 

Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 

5408 BC Volkel

H. Kruisvinding 
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Oudedijk 43, 5409 
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H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

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

Rouw is grenzeloos!
In de afgelopen moeilijke tijd 
hebben wij van veel van onze 
dierbaren afscheid moeten 
nemen. Een afscheid dat moest 
plaatsvinden in kleine kring 
vanwege de coronamaatrege-
len, ook in de kerken van onze 
Sint Petrusparochie. Ondanks 
deze maatregelen waren de af-
scheidsdiensten intiem en res-
pectvol.
Op zaterdag 30 mei konden 
we getuige zijn van de digi-
tale herdenking opgenomen 
vanuit en achter de Sint Pe-
trus kerk. Velen hebben dit 
als zéér indrukwekkend er-
varen. De inzegening van de 
hartjesboom onder de klanken 

van het Ave Maria wil ons een 
plek geven om blijvend te her-
denken. 
1 en 2 november willen wij 
als parochie een herdenkings-
dienst organiseren voor alle fa-
milieleden, vrienden en ken-
nissen van de overledenen 
van wie wij in onze kerken af-
scheid namen.
Ook families die voor een an-
dere vorm van afscheid nemen 
hebben gekozen buiten de kerk 
om, nodigen wij van harte uit 
voor die herdenkingsdienst 
omdat rouw grenzeloos is. De 
namen van uw overleden dier-
baren zullen genoemd worden. 
Heeft u interesse om die her-

denkingsdienst bij te wonen 
dan kunt u zich aanmelden 
met naam, adres en telefoon-
nummer bij: info@parochies-
intpetrus.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.
Rouw is grenzeloos, laten we 
elkaar grenzeloos nabij zijn!
Met meelevende groet,
Diaken Henk van Thiel 
Pastoor John van de Laar

Bedevaart naar 
Kevelaer afgelast
Het Coronavirus treft ook 
onze jaarlijkse bedevaart 
naar Kevelaer vanuit Oss, Ra-
venstein, Veghel, Landerd en 
Uden e/o die gepland stond 
voor 22 augustus 2020. He-
laas is het dit jaar niet mo-
gelijk om Maria, Troosteres 
der bedroefden, met zovelen 
te gaan bezoeken. 
In goed overleg met de orga-
nisatie in Kevelaer, de pel-
grim leiders en het pastorale 
team hebben we dit geza-
menlijk moeten besluiten.
Over het pelgrimeren met 
meer dan 100 personen is dit 
jaar nog veel onzekerheid en 
dat zal zeker tot begin vol-
gend jaar voortduren. Door 
de 1,5 meter maatregelen is 
het ook onmogelijk met de 
bus te reizen. De kosten van 

deze extra bussen zouden 
voor ons niet te dragen zijn. 
We hopen dat we in 2021 
de draad weer kunnen op 
pakken, we houden u op de 
hoogte!
De jaarlijkse pelgrimskaars 
zullen we met een klei-
ne afvaardiging naar Keve-
laer brengen om deze in de 
Kaarsenkapel te plaatsen uit 
naam van alle trouwe bede-
vaartgangers. Zo blijven we 
op voorspraak van Maria bid-
den voor de gezondheid van 
anderen en van ons zelf.

Mocht u meer informatie 
willen hebben kunt u con-
tact opnemen met Mw. 
Dorethé Driessen tel. 06-
43405509 of diaken Henk 
van Thiel tel. 06-50476049 

Een heel voorzichtige start van een 1.5 meter kerk met 30 mensen; maar ook het begin van een kerk met 
weer wijd openstaande deuren !

Vieringen in juli
In Uden, Boekel en Zeeland 
worden vanaf 4-5 juli de pu-
blieke vieringen in het week-
end hervat.
Dan zullen we 100 kerkgan-
gers per viering verantwoord 
mogen verwelkomen. 
Samen Kerken op anderhal-
ve meter tijdens de openbare 
vieringen.
Dit gaan we verantwoord 
vorm geven in de kerken van 
Uden, Boekel, Zeeland.  Wat 
betekent dit concreet?

In de genoemde kerken zal 
duidelijk worden aangegeven 
waar kerkgangers plaats kun-
nen nemen. Maximaal 100 
kerkgangers per viering!
Een toegangskaart of reserve-
ring is daarom noodzakelijk, 
overeenkomstig het 

LANDELIJK PROTOCOL VOOR 
KERKEN !
Dit geldt voor de Sint Petrus 
kerk in Uden, de Sint Jacobus 
kerk in Zeeland en de Sint 
Agatha kerk in Boekel! 

Deze toegangskaarten zijn af 
te halen: 
-Voor Uden bij het parochie-
centrum in Uden: vanaf 15 
juni tussen 10.00 u en 12.00 u.
-Voor Boekel: telefonisch via 
Hannie Löbel: 0492-322257  of 
per email: h.vanthiel@paro-
chiesintpetrus.nl
-Voor Zeeland: in de Jacobus-
zaal, (zijkant pastorie) van 22 
t/m 26 juni van 10.00 u tot 
12.00 u.
Bij vragen hierover kunt u 
koster Tonnie van Boekel bel-
len: 0486 452128.

Deze kaarten zijn geldig tot 
een nader te bepalen datum. 
Dit betekent dat we gaan vie-
ren op zaterdag 18.30 u en 
zondag 10.30 u in de Sint Pe-
trus kerk te Uden. 
Op zondag zullen we om 9.00 
u vieren in Zeeland en om 
10.30 u in Boekel. 

Voor een bijdrage in de col-
lecte doen we een beroep op 
uw vrijgevigheid via een bus 
achterin de kerk.
U bent állen welkom in de 
kerk, mét een toegangskaart 
of een reservering, want we 
hebben u gemist!

Veel groeten, namens het Pa-
rochiebestuur,
Diaken Henk van Thiel,
Pastoor John van de Laar.

Vieringen in juni
In de Sint Petrus kerk is de 
avondmis om 19.00 uur op de 
werkdagen per 2 juni hervat 
als een publieke viering.
In de dagkapel kunnen we 
16 kerkgangers verantwoord 
plaatsen. Mochten er meer 
kerkgangers komen dan 
nemen deze plaats in de kerk 
op verantwoorde wijze.
Ten hoogste 30 kerkgangers 
mogen worden toegelaten; 
hierop word toegezien! 
Op de zondagen in juni blij-

ven de vieringen in de Pe-
truskerk besloten. 30 Kerk-
gangers is publiekelijk niet 
haalbaar. Bovendien zullen 
we met “doelgroepen” zoals 
koren en werkgroepen die 
dan als kerkgangers funge-
ren, op de zondagen in juni 
het protocol goed oefenen en 
testen. 
Deze besloten eucharistievie-
ringen die op de zondagen in 
juni om 10.30 uur in de Pe-
truskerk wordt opgedragen 

zullen live worden  uitgezon-
den via internet op www.ker-
komroep.nl. 
Onder voorbehoud tevens op-
genomen en uitgezonden via 
Landerd TV  en rechtstreeks 
uitgezonden op de kanalen:
Ziggo: kanaal 44 digitaal      
Trined: kanaal 515        KPN – 
Telfort – XS4all: kanaal 1330      
Tele-2: kanaal 828
Zo zijn we toch rechtstreeks 
verbonden met de parochie-
kerk en de voorgangers.

Vastenactie
Als parochie hebben wij in 
2020, binnen de Vastenac-
tie organisatie, een eigen 
doel nl.: “Afvalverzamelaar-
sters in Brazilië “  , daar een 
dochter van een onzer pa-
rochianen al jaren in Brazi-
lië werkt en we haar willen 
steunen. Sommige activi-
teiten, o.a. een vastenmaal-
tijd en fietstochten zijn niet 
doorgegaan vanwege de Co-

ronaperikelen. Het project 
moet natuurlijk doorgang 
vinden, daarom kunt u toch 
geld overmaken, op: 
Vastenactie, rek.nummer: 
NL21 INGB 0000005850. Als 
u dit onder vermelding van 
nr. 401391 Parochie Sint Pe-
trus  doet, dan komt het bij 
ons actiedoel terecht. 
Hartelijk dank, namens het 
MOV.

Misintenties tegoed
Vanaf 5 juli a.s. mogen we 
weer open voor publieke 
vieringen tot maximaal 
100 personen. Vanwege de 
vakantieperiode en het af-
tasten hoe één en ander zal 
gaan in juli en augustus, 
willen wij u vragen medio 
september uw wensen ken-
baar te maken wat de misin-
tenties betreft, die u tegoed 
heeft.

Mocht u vragen hebben dan 
kunt u met ons contact op-
nemen.
Voor Uden met het paro-
chiecentrum, telefoon
 0413-263154
Voor Boekel met diaken 
Henk van Thiel, telefoon  
06-50476049 .
Voor Zeeland met Nicola
van Zeeland, telefoon 
0486451692.

Inschrijfavonden H. 
Communie en H. Vormsel 
seizoen 2020/2021
Op 1 en 3 sept om 19.30 uur ( tot 20.30 uur) zullen er in het 
parochiecentrum van de Petrus kerk aan de Kerkstraat 25 in 
Uden ( tegenover de grote kerk) een tweetal identieke infor-
matie avonden worden verzorgd rondom de eerste heilige 
communie en het heilig vormsel. U kunt aansluitend aan 
deze avond uw zoon of dochter inschrijven. Dit kan ook nu 
al via het inschrijfformulier welke u kunt vinden onder de 
button aanmelden op de website www.petrus2puntnul.nl . 
Deze avond is bestemd voor ouders waarvan de kinderen 
volgend schooljaar in groep 4 en groep 8 zitten.
Voor evt. vragen: Ingrid v Meer, 0612867084. Tot ziens tijdens 
een van deze avonden !

Parochiecentrum gaat weer open
Vanaf maandag 15 juni is het parochiecentrum in Uden weer 
geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Er zijn wel wat coronarichtlijnen waar we ons aan houden; 
wees welkom.


