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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.
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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
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

Goede voornemens

Woord van de pastoor bij het zilveren
jubileum van diaken Henk van Tiel

De meeste katholieken kennen de feestdag van Onnozele Kinderen, ook wel
Onschuldige Kinderen genoemd, welke op 28 december gevierd wordt. Op die
dag herinnert de Katholieke Kerk zich het martelaarschap van onschuldige jongetjes van Bethlehem die
op last van koning Herodes
werden gedood, want hij
was bang dat de komst van
een nieuwe joodse Koning
het einde van zijn macht
zou betekenen. Van de drie
wijzen uit het oosten hoorde hij dat die nieuwe Koning in Bethlehem geboren
zou worden. Daarom liet hij
zijn mannen in Bethlehem
en omstreken al de jongens
van twee jaar en jonger vermoorden. Jozef had echter in
een droom van een engel opdracht gekregen met Maria
en Jezus te vluchten naar
Egypte waar zij verbleven
tot de dood van Herodes, om
daarna weer veilig terug te
keren.
Jozef, Maria en Jezus waren
vluchtelingen van hun tijd.
Zij moesten vluchten voor
de wreedheden van koning
Herodes. Hun leven was
in gevaar. Egypte was voor
hen een tijdelijk thuis. Dit
verhaal uit de Bijbel geeft

Beste Henk, goede diaken en
collega. Vandaag, 1 januari is
voor jou en ons een gedenkwaardige dag. Vandaag ben
je precies 25 jaar in dienst
van de parochie. Eerst als
koster van de kerk in Boekel
en de kapel aldaar en later,
als diaken tot op de dag van
vandaag. Koster zijn is, werken als een kerkelijke duizendpoot, er komt dan werkelijk van alles op je pad.
Diaken zijn staat in dienst
van de kerk én de samenleving. Beide functies heb je
met alle ziel en zaligheid
vervult, en God dank, ben je
nog altijd dienstbaar als diaken, ondanks dat je formeel
met pensioen bent. Ik ken
jou, beste Henk, als een heel
toegewijde diaken met oog
en oor voor de noden van
de mensen. Ofschoon je inzetbaar bent voor onze héle
Sint Petrus parochie, zijn
toch vooral Boekel, Venhorst
en de kleine kernen jouw
oogappels. Dat je goed gezien bent mag blijken uit de
hoeveelheid uitvaarten die
jou graag in Boekel en omstreken als voorganger zien.
Je staat dicht bij de mensen,
ja, tussen de mensen in al je
doen, laten en praten. Plat
Boekels of Gemerts; het gaat
je goed af. Beste Henk, graag

daarmee aan dat er altijd
vluchtelingen zijn geweest,
tot aan de dag van vandaag.
In al die tijden werden vele
vluchtelingen opgevangen,
maar vaak ook aan hun lot
overgelaten met verschrikkelijke gevolgen van dien.
De vluchtelingen werden en
worden vaak overspoeld met
alle ellende die je je maar
kunt bedenken. Tegenwoordig worden we er vaak mee
geconfronteerd, met woord
en beeld, via vele media.
Op dit moment zijn er, volgens UNICEF, 68.5 miljoen
vluchtelingen, waarvan
velen nog kind zijn. Landen
die het VN- vluchtelingenverdrag hebben aangenomen hebben zich verplicht
om vluchtelingen te beschermen en mogen hen
niet terugsturen naar het
land waar zij vervolging riskeren. Ook ons land heeft dit
verdrag aangenomen. Na de
brand van vorig jaar in het
vluchtelingenkamp Moria is
door de oppositie aan kabinet gevraagd om 500 asielkinderen uit Griekenland op
te nemen, maar het kabinet
heeft besloten om niet meer
dan 100 kinderen in Nederland toe te laten. Menigeen
had méér verwacht van een
kabinet waar twee Christe-

lijke politieke partijen deel
van uit maken. Maar met de
verkiezingen voor de deur is
het schijnbaar toch moeilijk
om de opdracht van Jezus,
bemin uw naaste als uzelf,
als Christenmens met daden
uit te voeren. Een rijk land
als Nederland onwaardig.
Iedereen weet dat het ‘feest’
van Onnozele Kinderen niet
alleen is ingesteld om de
gruwelijke daad van koning
Herodes onvergetelijk te
maken, maar er tegelijkertijd voor dient om ons aan
het denken te zetten hoe wij
als mensheid, ook in onze
tijd, omgaan met het welzijn
van alle kinderen, in het bijzonder vluchtelingenkinderen.
De daad van de kindermoord
van Herodes was onmenselijk. Is ons wegkijken van
het leed van vluchtelingenkinderen ook niet onmenselijk?
Laat ons daarom voor 2021
het goede ons voornemen:
Christelijke naastenliefde tonen voor alle vluchtelingen, in het bijzonder de
vluchtelingenkinderen.
Ik wens u allen een goed
2021 toe,
Diaken Henk van Thiel

60 jarig Priesterjubileum

Vastenactie

Afgelopen vrijdag 18 december was het precies 60
jaar geleden dat pater Theo
Snijders tot priester gewijd
werd. Dit heugelijke feit is
vrijdagavond in kleine besloten kring gevierd met een
Eucharistieviering in de Sint
Agathakerk. Pater Theo Snijders ging voor in deze H. Mis,
samen met zijn provinciaal
overste pater Koos de Rooij,
pastoor John van de Laar en
diaken Henk van Thiel. Op
het einde van deze viering
was er een woord van dank
van pastoor John van de Laar
voor de grote inzet van Theo
in onze parochie. Want niet

Project 2020, “Samen sterk
voor afvalverzamelaarsters
in Brazilië “, heeft in totaal
€ 5625 opgebracht. Dit bedrag heeft de Vastenactie
ontvangen met de Vastenactie collecte, de mensen die
rechtstreeks geld gedoneerd
hebben naar de Vastenactie
of naar MOV en een kleine
donatie van MOV Zeeland.
Mensen klasse, heel erg bedankt voor jullie donaties.
Door jullie gulle donaties
heeft de Vastenactie dit bedrag aangevuld tot €11250.
En kan het project dit jaar
uitgevoerd worden voor de
mensen die onze hulp heel
hard nodig hebben. Ter herinnering: Samen sterk voor
afvalverzamelaarsters in
Brazilië was een project
om de omstandigheden te
verbeteren van meisjes en
vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden
vuil verzamelen en sorteren op bruikbaar materiaal.
De vrouwen en meisjes hebben beschermingsmiddelen
gekregen zoals handschoenen, werkjassen en diverse
andere zaken die voor ons
in Nederland heel normaal
zijn.

alleen in Boekel en Venhorst, maar ook in de andere kernen van onze parochie
is Theo altijd bereid om voor
te gaan in de viering.
Na de zegen was er gelegenheid voor de aanwezigen,
o.a. burgemeester Pierre Bos
en zijn echtgenote Toos, om
Theo, op afstand, te feliciteren.
Ook in Venhorst kreeg Theo
na de viering op zondag 20
december, tezamen met een
applaus, een bloemstuk aangereikt als dank voor zijn
inzet voor de parochianen
in Venhorst.

Namens de afvalverzamelaarsters:
Muito obrigada! Dank je wel.

hadden we dit feest samen
met je vrouw Yvonne en je
gezin gevierd. Maar de tijd
noopt ons tot anders. En wat
in het vat zit, verzuurd niet!
We zullen het later zeer gepast gaan vieren en jouw geliefde Boekel. Maar vandaag
hier, in de Sint Petrus kerk,
verbonden met vele mensen
thuis. Beste Henk , en Yvonne je steun en toeverlaat:
beiden van harte proficiat
met dit zilveren Ambtsjubileum in dienst van de kerk.
Het ga je verder goed en blijf
samen gezond. Namens de
parochie en het parochiebestuur zal ik je straks in het
parochiecentrum toch al een
passend cadeau aanbieden
en de bloemen voor Yvonne.
Nogmaals proficiat: wat letterlijk betekent, moge het
zo voort gaan. Ik hoop het
van harte en vertrouw daar
op.

God komt naar ons toe.
In deze donkere dagen
waar niets vanzelfsprekend is
Hebben we zo vele vragen
waarop nog geen antwoord is.
Onzeker door Coronatijd
herkennen we elkaar niet meer
raken we de ander kwijt
en dat raakt ons keer op keer.
“Vrees niet, Ik ben, en zal er zijn.
Ik zal naast je staan.
Ondanks eenzaamheid en pijn
hoef je niet alleen te gaan”.
Vertrouw om God in jou te weten.
Hij weet van jouw bestaan.
Hij zal je nooit vergeten
opdat jij de moeilijke weg
ten einde toe kunt gaan.
Wees gerust, Ik hoor je goed;
Accepteer je lot, ondanks geween.
Heb vertrouwen en houd moed,
lach alsjeblieft door je tranen heen.
Zie je de ander, dan zie je Mij
Ik ben dicht bij jou; wees gerust:
Ik sta je in donkere dagen bij
Ik ben het die je tranen kust.
In je hart zal er stilte zijn
voor bezinning en gebed.
Een stilte echter zonder pijn
omdat het Jezus is, die redt.
Onze kaars zal immer branden
en hart en ziel verwarmen,
ons liefdevol omarmen;
Hij draagt ons op handen.
Marianne du Maine

