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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.

Parochie Sint Petrus
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Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@
parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RABO0174948999

Parochiecentrum
geopend op
werkdagen van 9.00
uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
Op werkdagen 19.00 uur
Op zaterdag 18.30 uur
met toegangskaarten
Op zondag 10.30 uur
met toegangskaarten
Eerste dinsdag van de
maand 9.30 uur.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel
Vieringen:
Op zondag 10.30 uur
met toegangskaarten

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 5411
EA Zeeland
Vieringen:
Op zondag 9.00 uur met
toegangskaarten

H. Antonius
Abt Volkel
Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43, 5409
AB Odiliapeel

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst

Bijzondere tijden en vakantiegedachten
Het is bijzonder dat we, sinds
1 juli jongstleden, weer samen
kunnen vieren in onze kerken
van Uden, Boekel en Zeeland.
Ongekend was het dat de kerken moesten sluiten midden
maart. Juist op het moment
dat de mensen elkaar zo hard
nodig hadden vanwege de corona crisis en al het verdriet
dat dit met zich meebracht,
werd het devies: afstand houden en niet samen komen om
te bidden en te vieren. Kerken
dicht! Alleen open voor een
kaarsje en die werden ongekend veel gebrand. Na bijna 4
maanden mogen we nu weer
open zijn en samen vieren, zij
het nog met de ander halve
meter richtlijn. Komt allen
tot mij, die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt, en ik zal
u rust en verlichting schenken, zegt Jezus in deze tijd tot
ons. Rust en verlichting, veel

mensen zijn daar naar op zoek.
Verdriet en rouw kunnen onrust brengen. Onzekerheid of
de zaak het wel zal redden in
deze tijd, of er weer een baan
gevonden kan worden, veel is
duister. Ook de vakantietijd
die aanbreekt kan anders zijn.
Immers reizen is momenteel
niet zo vanzelfsprekend. Veel
vragen, zorgen, verdriet, maar
ik hoop ook dankbaarheid; dat
we er nog zijn, gezond en wel!
De Bijbelse kernboodschap
is in deze periode: bemoediging, troost, dankbaarheid en
evangelische vreugde. De vakantietijd die aanbreekt kan
een periode van herbronning
zijn. Even afstand proberen
te nemen van de dagelijkse
sleur, andere activiteiten ondernemen. Ikzelf zie mijn pastorale werk nog altijd als heel
uitdagend en zelfs verfrissend.
De dagelijkse ontmoeting met

mensen in allerlei omstandigheden vragen om flexibiliteit
en geven vaak ook veel energie en voldoening. Een lange
vakantie is nu aan mij niet
echt besteedt. Ik trek er graag
wel eens een dag op uit om
met bevriende collega’s op
pad te gaan. Inderdaad, vaak
ook naar kerken en kathedralen om, zoals menig toerist
ook doet: een kaarsje te branden wetend dat ook Jezus tot
mij zegt: Ik zal je rust en verlichting schenken. Van harte
wens ik u allen, thuisblijvend
of toch reizend, een mooie en
goede vakantietijd. En mensen
in rouw en verdriet, veel sterkte met de gedachte: verdriet
kijkt achterom, zorgen kijken
om zich heen, geloof kijkt naar
boven. Voor mij een levensechte steun en houvast!
Pastoor John van de Laar.

Vieringen vanaf juli met toegangskaarten
In Uden, Boekel en Zeeland
zijn vanaf 4-5 juli de publieke vieringen in het weekend
hervat.
Samen Kerken op anderhalve 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 kunnen nemen.
Per kerk is dit gebonden aan
een maximaal aantal bezoekers !
Een toegangskaart of reser-

vering is daarom noodzakelijk !
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 parochiecentrum in Uden: tussen
10.00 u en 12.00 u.
-Voor Boekel: telefonisch via
Hannie Löbel: 0492-322257 of
per email: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl
-Voor Zeeland: in de Jacobuszaal, (zijkant pastorie) Bij
vragen hierover kunt u koster Tonnie van Boekel bellen:

Sterker dan de mens
Als jouw leven een andere wending krijgt
en je jouw toekomst in duigen ziet vallen,
denk dan aan een land in oorlog,
een stad bedolven onder puin
waar al het leven
voorgoed lijkt weggevaagd.
Maar als je beter kijkt,
ontdek je tussen de brokken steen
een bloem; al is het maar één.
Een schoonheid, niet te rijmen
met de brute vernietiging
van de platgegooide stad.
Als jouw leven een andere wending krijgt
en je jouw toekomst in duigen ziet vallen,
denk dan aan deze bloem
die zo klein en kwetsbaar,
een teken wordt van hoop.
Een aarzelend vermoeden
dat ondanks alle onmacht en pijn
de wereld uiteindelijk mooi kan zijn.
Dan kun je onverwacht
geloven in Gods kracht.
Want sterker dan de mens,
is het geloof in God
die diepe wonden helen kan.
Marianne du Maine

0486 452128.
Deze kaarten zijn geldig tot
een nader te bepalen datum.
Dit betekent dat we gaan vieren op zaterdag 18.30 u en
zondag 10.30 u in de Sint Petrus 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 collecte 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!

Aanwijzingen voor de
kerkbezoekers in het
‘Corona-tijdperk’
• Vanaf 4 juli zijn kerkgangers toegestaan,
alleen met toegangskaart
• Volg de aanwijzingen op van de kerkregelaars!
• Denk aan de ‘anderhalve meter’ regel
• Ook bij het kaarsen aansteken geldt anderhalve meter regel
• Bij klachten als koorts, verkoudheid e.d.:
thuisblijven!
• Bij binnenkomst: handen ontsmetten m.b.v.
dispenser
• Alleen gaan zitten op ‘Welkom in Gods huis’
gemerkte plaatsen
• Bij plaatsnemen niet voor elkaar langs schuifelen
• Gezinnen kunnen bij elkaar zitten in daarvoor
bedoelde banken
• Zingen alleen door de cantor; niet meezingen
• Er is geen collecte tijdens de mis , in plaats
daarvan heel graag uw gave in de collectebus
• Geen handen schudden tijdens de vredeswens
• Voor de communie op anderhalve meter in
de rij staan
• Hostiedoosje meenemen naar de plaats, hostie
nuttigen in de bank!
• Bij veel of hevig hoesten de kerk verlaten

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 informatie 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 kunt u contact opnemen met Ingrid v Meer,
0612867084.
Tot ziens tijdens een van deze avonden!

Maria Tenhemelopneming
15 augustus:
Dit jaar vieren we het hoogfeest van Maria in de Sint
Petrus kerk te Uden (geen
openluchtviering vanwege
de coronamaatregelen) op

zaterdag 15 augustus om
18.30 uur. Er zijn nog kaartjes beschikbaar via het parochiecentrum in Uden.

Uitzendingen via
kerkomroep in full HD
Alle vieringen vanuit de Petruskerk in Uden , kunt u inmiddels volgen in full HD op een smart telefoon, smart
televisie, tablet of computer.
De installatie met de camera’s is aangepast aan de huidige
eisen en mogelijkheden van deze tijd.
D.w.z., dat de kwaliteit van de beelden vele malen beter
is dan voorheen en beeldvullend.
Voor telefoon of tablet download u de app: KERKOMROEP
Voor smart televisie of computer gaat u naar de site : www.
kerkomroep.nl
Op deze app of site tikt u bij “ Mijn Kerken” Uden in en u
krijgt een lijstje met de vieringen.
Bij de bovenste regel kunt u zien of het een life viering
betreft, of een opgenomen uitzending.
Er word op dit veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijk om een viering thuis via internet te volgen; soms
wordt het systeem overbelast.
Dat betekend dat u de viering weliswaar niet life kunt
volgen, doch wel op een later tijdstip, na de viering, terug
kunt kijken.
Voor hulp of technische info kunt u contact opnemen met
Mari Verkuijlen, 0642101690

Eigentijds..
Heeft u ook de klok gemist
op de Petruskerk ? Telkens
als je de kerk passeert kijk
je onwillekeurig omhoog
om de tijd op de torenklok
te lezen.
Monumentenwacht heeft
diverse gebreken aan de torens geconstateerd, onder
andere aan de klok.
De wijzers en wijzerplaat
waren in slechte staat; deze
zijn verwijderd met een 60
meter hoge kraan. Delen
van de wijzerplaat moeten worden vervangen, en
de voorzijde van de wijzers
en de cijfertekens opnieuw
verguld.
Ook wordt de blauwe led-

verlichting vervangen door
een warmere kleur. Een
kostbaar project van duizenden Euro’s en zal zo’n 6
weken duren.
Vrienden van de Petrus
De Stichting Vrienden van
de Petrus stelt zich ten doel
om gelden in te zamelen om
onze prachtige Weber kerk
uit 1890 te behouden voor
toekomstige generaties. Het
bestuur heeft besloten om
bij te dragen in de kosten
van dit bijzonder project!
Ook Vriend worden?
Kijk op onze site, of bel
0621992162.

