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Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

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

Zaterdag 18.30 uur, 

reserveren

Zondag 10.30 uur, 

reserveren

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 uur, reserveren

H. Jacobus de 

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur, reserveren

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. 

Parochiebijdrage 2020
Het einde van het jaar komt 
alweer in zicht en ondanks 
alle problemen rond de pan-
demie vliegt de tijd voorbij. 
Sinds de uitbraak van de pan-
demie hebben wij u minder 
in de kerk  kunnen ontvan-
gen  voor de vieringen dan 
wij en u waarschijnlijk ook 
hadden gewenst. Uw vrijwilli-

ge bijdrage blijft desondanks 
zeer gewenst en noodzake-
lijk. Zo heeft de afgelopen 
periode het uiterste gevergd 
van ons  Pastoraal team, denk 
maar aan de vele (aangepaste) 
uitvaarten. Mogelijk heeft  u 
uw bijdrage voor het lopen-
de jaar nog niet kunnen over-
maken vandaar de vraag om 

dit (indien mogelijk) nog voor 
het eind van het jaar over te 
maken. Uw bijdrage zien wij  
graag tegemoet op rekening-
nummer NL 60 RABO 0151 
9047 58 t.n.v. Parochie Sint 
Petrus. Voor het banknum-
mer van de verschillende ker-
nen zie de parochiesite: 
www.parochiesintpetrus.nl

Boeteviering ter voorbereiding 
op het Kerstfeest:
Tijdens de avondmis van 
zaterdag 19 december om 
18.30u in de Sint Petrus kerk 
te Uden zal er een (korte) 
dienst van Boete en Verzoe-
ning worden gehouden tij-
dens de voorbeden ter voor-
bereiding op het komende 
Kerstfeest.

Kerk TV vanuit 
Zeeland in 
gebruik

Sinds kort is een nieuw  
kerkradio/tv systeem 
in gebruik genomen in 
onze kerk in Zeeland. 
Hiermede zijn ook alle 
kerkdiensten te zien en 
beluisteren vanuit de 
kerk in Zeeland. Dit kan 
thuis, of wereldwijd, via 
internet op een computer, 
tablet, smartphone  enz. 
Uitgezonden vieringen 
worden opgeslagen 
en zijn ook nadien 
gedurende enkele weken 
te zien en beluisteren. 
Wellicht goed om de site te 
bezoeken:
www.kerkomroep.nl 

Voor meer informatie, 
bel 0642101690.

Petruswijn weer 
verkrijgbaar

In de skyline van ons mooie 
Uden staat sinds 1890 de mo-
numentale St. Petrus kerk. 
Dit schitterende bouwwerk, 
een religieus en cultureel erf-
goed, is daarin een markante 
verschijning waardoor men 
Uden niet ongezien passeert. 
Om dit prachtige gebouw 
in stand te houden voor het 
nageslacht is de Stichting 
Vrienden van de Petrus in het 
leven geroepen, die geld inza-
melt voor speciale restauratie-
projecten. Door het grote suc-
ces van deze actie en de door-
lopende vraag naar deze wijn 
wordt de actie herhaald. De 
rode en witte wijn is verkrijg-
baar bij het Wijnhuis Uden; 
per verkochte fles gaat € 1,-
naar de kas van de Stichting 
Vrienden van de Petrus.
Voor onze vrienden hebben
we een kleine partij gere-
serveerd, die we verkopen 
in het Parochiecentrum, 
alle werkdagen van 9.00 
uur tot 12.00 uur.
Een mooie wijn om zelf 
te drinken of om cadeau 
te doen , een origineel 
Udens geschenk !

Overweging bij het komende Kerstfeest
Een stel kinderen speelde ver-
stoppertje. Eentje had zich zo 
goed verstopt dat hij niet ge-
vonden werd. Toen hij ein-
delijk uit zijn schuilplaats 
tevoorschijn kwam, merkte 
hij dat de andere kinderen 
allemaal al naar huis waren. 
‘Waarom huil je?’, vroeg zijn 
moeder toen hij verdrietig 
thuis kwam. ‘Omdat ze niet 
naar mij hebben gezocht’. 
God zou soms wel eens kun-
nen huilen als een klein kind, 
omdat we niet of nauwelijks 
naar Hem zoeken. En God 
heeft reden tot klagen, want 
Hij is wel op zoek gegaan naar 
ons. Dat vieren we met Kerst-
mis. Maar, waar mogen wij 
God zoeken? De herders zoch-
ten Hem in ieder geval niet in 
een deftig huis in het statige 
Jeruzalem. Maar ze gingen 
op pad naar een tochtige stal 
bij Bethlehem, een dorp van 
niks. Ze zochten Hem niet in 
een gouden wieg, maar in een 
houten kribbe. Dat alles wil 
zeggen: God is een geboren 
vriend van sukkelaars en on-

aanzienlijke mensen; je mag 
Hem allereerst zoeken bij hen 
die weerloos zijn, arm en ont-
heemd. En je mag Hem zoeken 
in allerlei andere mensen van 
goede wil. In de krant staan 
ze verstopt tussen allerlei el-
lende: ‘Kamerlid neemt het 
op voor vluchtelingen’, ‘Vrij-
willigers van de Wereldwin-
kel zien omzet stijgen’, ‘Arts 
zonder grenzen vertrekt voor 
de vierde keer twee jaar naar 
Somalië’. In al die mensen van 
goede wil brandt Gods licht, 
en daar mag je Hem zoeken. 
Maar niet alleen bij hen, die 
overigens onopvallende plek-
jes in de krant halen, ook hier 
in deze gemeenschap, in onze 
samenleving, brandt Gods 
licht: in onze cantorgroepen 
brandt licht, in de werkgroep 
voor zieken, in de mensen van 
de catechese, in degenen die 
onze kerk poetsen en de bloe-
men schikken, in de mensen 
die de liturgie helpen opstel-
len en verzorgen, en in vele 
anderen die onze geloofsge-
meenschap mee dragen en le-

vend houden. Er brandt licht 
in mensen die zich buiten de 
kerk blijven inzetten voor de 
samenleving, niet ophouden 
te ‘knokken’ voor gerechtig-
heid. Er brandt licht in degene 
die zegt: ‘We bellen tante Liza 
of ze met Kerstmis wil komen; 
anders zit ze misschien alleen’. 
In ouders die van hun huis een 
warm nest maken, en in klei-
ne Joris, die zijn broertje troost 
met een kerstliedje. Met Kerst-
mis vieren we dat God, meer 
dan in wie ook, aan het licht 
gekomen is in het kind van 
Bethlehem, de man van Naza-
reth. In Hem vooral mogen we 
God zoeken. En ontroostbaar 
is God als we hard zijn voor 
elkaar, mensen van steen zijn, 
verbitterd en kil elkaar links 
laten liggen of - nog erger - ver-
dacht maken. Getroost als een 
kind is God als we Hem zoe-
ken in elkaar, als we mogen 
schuilen in elkaars liefde, en 
samenscholen in het licht. 
Niks is zaliger dan dat: Zalig 
Kerstfeest! 
Pastoor John van de Laar.

Samen op weg naar het kerstkind…..
op zondag 27 december

Communie en Vormselwerk-
groep Petrus 2.0, heeft een 
tour gemaakt welke gezin-
nen kunnen bewandelen 
m.b.v. de telefoon. Met een 
inlogcode en via een looprou-
te komt u uiteindelijk bij het 
kerstkindje in de Petrus kerk. 
Net als Jozef en Maria gaat 
u op weg, weliswaar niet op 
een ezel, maar toch. De tour 
bestaat uit een wandelrou-
te van een uurtje met hierin 
opdrachten verwerkt. Ook 
filmpjes en gastsprekers zijn 
onderdeel van deze tour. Een-

maal in de kerk zullen enkele 
muzikanten o.l.v. onze eigen 
Niels Swinkels kerstliederen 
ten gehore brengen. Ouders 
van Petrus 2.0 zullen per mail 
worden voorzien van de code. 
Overige belangstellende kun-
nen een mailtje sturen naar Iv-
meer@bisdomdenbosch. Star-
ten vanaf markt is mogelijk 
vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 
15.30 uur. De kerk zal open 
zijn tot 17 uur. 

U bent allen van harte wel-
kom om aan te sluiten..

Geen 
klokkengelui 

Wanneer de kerkklokken 
luiden worden mensen 
uitgenodigd naar de kerk 
te komen. Omdat alles op 
reservering is gestoeld in 
deze bijzondere tijd heeft 
dit luiden geen zin, zou 
alleen maar verwarring 
oproepen. Toch willen 
we de kerstklokken laten 
luiden als teken van 
hoop en vertrouwen.

Eerste Kerstdag om
12.00 u zullen de 
klokken van de 
Petrus kerk luiden, 
als ook om 24.00 u 
bij de jaarwisseling, 
als teken van hoop 
en vertrouwen!

Programma Kerstmis en 
jaarwisseling 2020

RESERVERING IS NOODZAKELIJK VOOR ALLE
KERKEN ! Maximaal 30 kerkgangers per viering !

Uden St. Petruskerk reserveren: 0413 263154
24 december: 17.00 uur Kerstviering
24 december: 19.00 uur Kerstviering
24 december:   21.00 uur Kerstviering;

wordt uitgezonden via Landerd TV
25 december:  10.30 uur Hoogmis

wordt uitgezonden via Landerd TV
26 december: 10.30 uur Hoogmis
31 december: 19.00 uur oudjaarsviering
1 januari:  10.30 uur nieuwjaarsviering;

wordt uitgezonden via Landerd TV

Boekel St Agathakerk reserveren: 0492 322257 of via 
de mail: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl
24 december: 18.00 uur Gezinsviering
24 december: 20.00 uur Kerstviering,
24 december: 22.00 uur Kerstviering
25 december: 10.30 uur Kerstviering
26 december: 10.30 uur Kerstviering
1 januari: 10.30 uur nieuwjaarsviering

Zeeland St Jacobuskerk reserveren  0486-452128
24 december: 19.00 uur Kerstviering
25 december: 09.00 uur Kerstviering
26 december: 09.00 uur Kerstviering
1 januari: 09.00 uur nieuwjaarsviering

Odiliapeel Kerk Heilige Kruisvinding
reserveren : 0413-274413/0630840406
24 december: 18.00 uur Kerstviering

Venhorst St Jozefkerk
reserveren: 0492-351271/0630239206
25 december: 09.00 uur Kerstviering,
26 december: 09.00 uur Kerstviering

Volkel Heilige Antonius Abtkerk
reserveren: 0413-273384
24 december: 20.00 uur Kerstviering

Kerken zijn open voor een bezoek aan de kerststal


