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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

Zondag 10.30 uur 

besloten viering

Sint Agatha Boekel
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 

Odiliapeel
Oudedijk 43, 5409 

AB Odiliapeel

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. 

Parochiekerken gaan dicht
De bisschoppen vragen, mid-
dels een bericht ontvangen 
zaterdagmorgen 10 oktober, 
de parochies en religieuze 
gemeenschappen zo snel als 
mogelijk terug te schalen 
naar maximaal 30 aanwezi-
gen in de komende liturgie-
vieringen.

Dit betekent dat vanaf 12 ok-
tober alle kerken van onze 
parochie in het weekend

gesloten blijven voor publie-
ke vieringen. 

De weekmissen om 19.00 
in de dag-kapel van de Sint
Petrus kerk gaan door met 
inachtneming van de corona-
beperkingen: niet meer dat 
17 bezoekers toegestaan.

Vanaf zondag 18 oktober 
wordt de viering van 10.30u 
vanuit de Sint Petrus kerk 

uitgezonden via de kerk-
omroep en ook via Landerd 
TV op 25 oktober en 1 no-
vember, via de volgende ka-
nalen: Ziggo 44, KPN 1330; 
via internet eventueel ook te 
volgen op www.landerd-tv.nl.

Het is een pijnlijk besluit in 
een zeer zorgelijke en roeri-
ge tijd. Als lokale kerk dienen 
we ons te schikken aan de
bisschoppen en de overheid.

Petruskerk: open, maar besloten
Beste parochianen,
De bisschop schrijft ons: ‘Nu 
de tweede coronagolf steeds 
hoger wordt, wordt de over-
heid ook strenger. Wij moe-
ten ons sociaal leven verder 
beperken. Vanaf afgelopen 
zondag kunnen nog maxi-
maal 30 gelovigen de litur-
gie meevieren. Wij perken 
het kerkelijke leven in ter 
bescherming van de volksge-
zondheid’.

Vanuit de Sint Petrusparochie 
sluiten wij ons daarbij aan. 
Er is deze week nogal wat 
ophef ontstaan over het toe-
gestane aantal kerkgangers 
per kerklocatie in liturgische 
vieringen. Voor het hele land 
zijn er beperkingen afgekon-
digd, waarbij het maximum 
aantal mensen in binnen-
ruimtes wordt beperkt tot 30 
personen. Voor iedereen die 
zich alle moeite getroost heeft 
om te voldoen aan alle richt-
lijnen is dit een hard gelag. 
Zo ook voor alle mensen die 
in onze kerklocaties alles in 

het werk gesteld hebben om 
zaken zo goed mogelijk te re-
gelen. En dat hebben wij goed 
gedaan, dus: alle lof voor 
iedereen: vrijwilligers en 
kerkgangers. Aan de andere 
kant neemt ook het aantal be-
smettingen steeds verder toe 
en moeten er maatregelen ge-
troffen worden om dat aan-
tal terug te buigen. Dat is een 
noodzaak voor ons allemaal 
en ook iets waar we allemaal 
aan mee moeten werken.

We moeten dan ook het las-
tige besluit nemen om ons te 
conformeren aan de afspra-
ken die genomen zijn door de 
diverse religieuze organisa-
ties, samen met de landelijke 
overheid. Ook uit solidariteit 
met iedereen, in het bijzon-
der met de medewerkers 
in de zorg, willen wij mee-
gaan met het besluit om het 
aantal kerkgangers per vie-
ring voor de periode waarin 
deze beperkende maatrege-
len gelden, terug te brengen 
naar maximaal 30 mensen. 

Dat betekent dat we, net als 
in juni, met doelgroepen
moeten gaan werken in de 
Sint Petruskerk te Uden.

Het dringende advies luidt 
om een mondkapje te dra-
gen bij binnenkomst totdat 
men op zijn plek zit, en bij 
het naar buiten gaan. Op deze 
manier nemen we samen ver-
antwoordelijkheid voor el-
kaars gezondheid en dragen 
er op onze manier aan bij. We 
hopen en bidden dat we over 
niet al te lange tijd weer met 
meer mensen kunnen vie-
ren zoals voorheen: verant-
woord en veilig. Maar tot het 
zover is houden we ons aan 
de richtlijn van de bisschop-
pen: maximaal 30 personen. 
Alleen voor een uitvaart geldt 
een uitzondering: maximaal 
100 personen.

Met dank voor uw begrip.
Alléén samen krijgen we het 
virus eronder.                              
Pastoraal team en parochie-
bestuur. 

Publieke Allerheiligen- en 
Allerzielen vieringen afgelast
Eigenlijk had op deze plaats 
berichtgeving gestaan over de 
vieringen rond Allerheiligen 
en Allerzielen op 1 en 2 no-
vember. Helaas heeft op het 
moment van sluiten van de 
deadline voor de kopij in het 
Udens Weekblad, op 12 okto-
ber, het coronavirus roet in 
het eten gegooid.

Alleen de viering op Allerhei-
ligen 1 november om 10.30u 
in Uden zal doorgaan, met 
daarin opgenomen de plechti-
ge herdenking van onze dier-
baren die van ons zijn heen-
gegaan. Het parochiebestuur 
ziet tot haar grote spijt geen 
andere keuze dan de geplan-
de publieke Allerheiligen- en 

Allerzielenvieringen af te ge-
lasten voor dit jaar. De vie-
ring in Uden op 1 november 
10.30u zal worden uitgezon-
den via TV Landerd en via in-
ternet (kerkomroep.nl). 
Namen zullen worden ge-
noemd en voor eenieder zal 
een kaarsje worden ontsto-
ken.

Communie en 
vormselwerkgroep
De Werkgroep Petrus 2.0, 
Communie- en Vormsel-
voorbereiding, is op zater-
dag 26 september weer ge-
start met een nieuw seizoen, 
voor de toediening van de 
sacramenten in 2021. Een 
grote groep kinderen gaat 
zich voorbereiden op de 
Eerste Heilige Communie of 
het Vormsel. Maar ook de 
tienergroep laat een grote 

uitbreiding zien dit jaar. In 
hoeverre en in welke vorm 
het geheel doorgaat is i.v.m. 
de nu afgekondigde en mo-
gelijke opvolgende corona-
maatregelen nog niet te 
voorspellen.
Voor informatie, bel met
Ingrid v Meer, 06-12 867 084
of kijk op onze website: 
www.petrus2puntnul.nl. 
Van harte welkom!

Zoeken naar God
Achter het nat beregend raam
volg ik de druppels op het glas.

Aarzelend zeg ik Uw naam
verlangend dat U bij me was.

Vergeefs naar U op zoek
maar niets geeft mij houvast.

met bidden of gevloek
ben ik mezelf tot last.

Zachtjes biggelt de regen, 
mijn vinger volgt het spoor.

Het stille tikken lijkt een zegen.
Is het dan dat ik U hoor?

De regen stopt, de wolken wijken;
de zon verschijnt vol energie.

Geboeid laat U mij kijken.
Is het dan dat ik U zie?

U bent veel dichterbij
maar ik, ik keek niet goed.

Uw liefde ervaar ik diep in mij.
Pas dan voel ik hernieuwde moed.

  
Marianne du Maine

Corona: heeft de crisis ook wat goeds gebracht?
Sinds het begin dit jaar werd 
de wereld getroffen door het 
virus dat inmiddels wereld-
wijd al meer dan een miljoen 
slachtoffers heeft gemaakt. 
Ook ons land werd zwaar ge-
raakt; Uden werd in de beg-
infase van de crisis wel het 
epicentrum van de crisis ge-
noemd.

De verspreiding van dit virus 
heeft grote gevolgen gehad. 
Maar, in dit digitale tijdperk 

werden parochiebesturen cre-
atief bij het invoeren van an-
dere middelen om de liturgie 
levend te houden. De H. Mis 
wordt nu via een livestream 
bij de parochianen thuis ge-
bracht via de site van de Ker-
komroep.nl., en in Uden soms 
ook via de televisie, in samen-
werking met Landerd-tv. Zo 
hebben we meer mensen dan 
vroeger kunnen bereiken. 
Een voordeel was dat men-
sen de vieringen op compu-

ter of tablet konden bekij-
ken wanneer dat het beste 
uitkwam. Mogelijk dat men-
sen, die zelden of nooit naar 
de kerk kwamen, zo toch het 
spoor naar de kerk hebben te-
ruggevonden. Op die manier 
heeft deze ellende toch nog 
wat goeds gebracht. 

Maar laat ons tot slot bidden 
en hopen dat corona binnen 
niet al te lange iets uit de ge-
schiedenis is.

Vacaturemelding
Voor het bestuur van de Sint Petrusparochie

zijn we op zoek naar een

Penningmeester (m/v)
De werkzaamheden worden op basis van

vrijwilligerswerk in teamverband verricht. 
De penningmeester wordt ondersteund door twee 

administratieve krachten, die beiden eveneens hun 
taken verrichten als vrijwilliger.

Daarnaast maakt de penningmeester deel uit
van het parochiebestuur als stemgerechtigd lid.

Belangstellenden voor deze interessante en
verantwoordelijke functie kunnen reageren

via een e-mail naar de huidige penningmeester
van het parochiebestuur: 

jan.lucius@kpnmail.nl


