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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

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

De Veertigdagentijd, deel 1
Vroeger werd deze tijd de 
Vastentijd genoemd, met 
de nadruk op minder eten, 
minder roken, minder 
drinken, meer boete.  Nu 
is er niet alleen een veran-
dering van naam maar ook 
van inhoud.  Deze tijd be-
gint met Aswoensdag, dat 
is de dag na Carnaval, en 
eindigt met het Hoogfeest 
van Pasen. De Liturgie is 
heel rijk en nodigt ons uit 
tot een diepere beleving.  
Er wordt van ons gevraagd 
om opnieuw catechumeen 
te worden, een herhaling 
van onze voorbereiding 
tot de Doop.  De Veertigd-
agentijd wordt een tijd van 
bezinning en een nieuwe 
beleving van onze Doop. 
De Liturgie nodigt ons uit 
met Jezus Christus op te 
trekken. 

EERSTE ZONDAG:
BEPROEVING.  (21 Febru-
ari 2021)
“Meteen dreef de Geest hem 
de woestijn in.  Daar bleef hij 
veertig dagen.  Al die tijd stel-
de Satan hem op de proef.”  
(Mc. 1: 12 - 13)
Paus Franciscus heeft 
voorgesteld om “ En leid 
ons niet in bekoring” te 
veranderen in “En breng 
ons niet in beproeving” . 
Bekoring is een verleid-
ing tot het kwade, tot de 
zonde.  God zal ons niet 
verleiden tot het kwade.  
In Mattheus en Lukas 
horen we beter wat die 
beproeving is.  “Als U de 
Zoon van God bent, zeg 
dan dat deze stenen veran-
deren in brood.” “Als U de 
Zoon van God bent, stort U 
dan naar beneden van het 
dak van de Tempel.”  Jezus 
antwoordt Satan met “Stel 
de Heer uw God niet of de 
proef.”  Satan verleid  Jezus 
niet tot het kwade, maar 
om kenbaar te maken, wie 
Hij werkelijk is, namelijk 
de Zoon van God. 

TWEEDE ZONDAG  
TRANSPARANT  ( 28 Feb-
ruari, 2021)
“Dit is mijn geliefde Zoon: Lu-
ister naar Hem.” (Mc 9:7)
Gedaante verandering : ei-
genlijk is er geen verand-
ering, maar een door schij-
nen, een transparantie van 
de diepere realiteit in de 
persoon van Jezus, dat is 
goddelijke werkelijkheid. 
Wij worden uitgedaagd 
om transparant te zijn van 
de aanwezigheid van Jezus 
Christus. Op de berg horen 
we de stem van God in de 
wolk, symbool van Gods 
aanwezigheid. Jezus is de 
geliefde Zoon van de Vader 
en daarom worden we uit-
genodigd om naar Hem te 
luisteren. Toen Jezus zei, 

dat de Mensenzoon moest 
lijden en sterven, ging dat 
te ver voor Simon Petrus. 
Hij dacht dat hij de ware 
identiteit van Jezus had 
erkent door Jezus  te be-
lijden als de Christus, de 
gezalfde van God.  Simon 
Petrus wilde hem weer-
houden om naar Jerusa-
lem te gaan. Maar Jezus 
keek hem aan en zei, “Weg 
jij Satan, uit mijn ogen.” Jij 
staat niet aan de kant van 
God. Petrus moet leren lu-
isteren naar Jezus.  Jaco-
bus en Johannes, de zonen 
van Zebedeus, gingen naar 
Jezus om een gunst te vra-
gen: “Als U Uw Koninkri-
jk ingaat, mogen wij dan 
naast U zitten, de een re-
chts en de ander links”. 
Jezus antwoordt hen, “Jul-
lie weten niet wat jullie 
vragen.  Kunnen jullie ge-
doopt worden waarmee ik 
me laat dopen?” Ze zeid-
en, “Ja, dat kunnen wij.” 
Toen Jezus zijn Koninkrijk 
binnen ging op het kruis, 
waren er geen leerlingen, 
maar twee misdadigers, 
een rechts en de ander 
links.  Ook de twee leer-
lingen hadden niet goed 
geluisterd naar Jezus.

DERDE ZONDAG. DE 
RADICALE VERANDER-
ING. ( 7 Maart 2021 )
“In de tempel trof Jezus han-
delaren aan in runderen, schap-
en en duiven, en hij joeg alles 
de tempel uit.” (Johannes 2:14)
De revolutionaire actie 
van Jezus trof ook de geld-
wisselaars, want hun taf-
els werden omver gewor-
pen.  Als we deze woorden 
goed laten doordringen, 
dan horen we ook het 
einde van alle dier offers.  
Slechts een dier blijft over 
en dat is nog eens geen 
dier, namelijk het Paas-
lam, het Lam Gods.   Jezus 
is het Lam Gods: Hij zelf is 
het offerlam. Hij is de Ho-
gepriester die zichzelf  of-
fert. Hij is de Tempel van 
God, waar God verblijft.

Pater Louis Kessels, MHM. 

Vieringen Aswoensdag:
Op 17 februari vieren we As-
woensdag om 19.00 uur in 
de kerk van Uden, Boekel en 
Zeeland.
Het askruisje wordt gegeven 
middels een besprenkeling 
van de droge as boven het 
hoofd, zo is er geen fysiek 
contact.
Aanmelden is noodzakelijk, 
u bent van harte welkom!

As strooien als alternatief 
voor askruisje: 
Hoe kunnen we tijdens de 
coronapandemie veilig As-
woensdag vieren? Als ant-
woord op die vraag heeft de 
Nationale Raad voor Liturgie 
alle parochies geadviseerd 
om de as over de hoofden 
van de gelovigen te strooien 
in plaats van een askruisje 
op het voorhoofd te maken. 
As over het hoofd strooien, 
is niet nieuw. Het is zelfs 
de oorspronkelijke Bijbelse 
vorm. 

Het gebruik van as is een 
boeteritueel aan het begin 
van de Vasten. Van oudsher 
kent de Kerk twee manieren 

om de as op te leggen, zoals 
dat officieel heet: het strooi-
en van as boven het hoofd 
of het tekenen met as in de 
vorm van een kruisje op het 
voorhoofd. Later werd er een 
verschil gemaakt tussen de 
twee vormen: bij priesters en 
diakens werd de as over het 

hoofd gestrooid en lekenge-
lovigen kregen een kruisje 
op het voorhoofd. Door tij-
dens deze pandemie terug 
te keren naar de oude vorm 
kan Aswoensdag gewoon ge-
vierd worden, zonder dat er 
fysiek contact hoeft plaats te 
vinden.

Vastenactie
Als parochie hebben 
wij in 2021, binnen 
de Vastenactie organi-
satie, weer een eigen 
doel nl.: “Samen sterk 
voor afvalverzamelaar-
sters in Brazilië “  daar 
een dochter van een 
onzer parochianen al 
jaren in Brazilië werkt 
en we haar weer willen 
steunen. 

De vastenmaaltijd zal 
ook dit jaar niet in 
de vastentijd kunnen 
doorgaan i.v.m. de co-
ronaperikelen, maar 
deze actie moet natuur-
lijk doorgang vinden, 
daarom kunt u toch 
geld overmaken, op: 
Vastenactie, rekening 
nummer: NL21 INGB 
0000005850. Met  ver-
melding van nr. 401615 
Parochie Sint Petrus, 
komt het bij ons actie-
doel terecht. 

Hartelijk bedankt!

Wie heeft er nog oude foto’s van het interieur 
van de kapel van de zusters Birgittinessen? 
Bij de restauratie van de 
kapel van de zusters Birgit-
tinessen in 1980 werd het in-
terieur nogal rücksichtslos 
met grijze verf overgeschil-
derd. Bij de nu ophanden 
zijnde restauratie van het in-
terieur zal getracht worden 

iets van de oude muurschil-
deringen in hun oude luister 
te herstellen. Men zoekt nu 
mensen die misschien nog 
oude foto’s van het interi-
eur van de kapel van voor 
1980 in hun bezit hebben 
om een idee te krijgen hoe 

het er vroeger uitzag. Men-
sen die oude foto’s van de 
kapel hebben kunnen zich 
via e-mail melden bij Marc 
van den Brand (marc@van-
denbrand.com).
Namens de zusters, bedankt 
voor uw medewerking,

Actie Kerkbalans
Vanwege de corona crisis is 
die balans ook in onze paro-
chie ver te zoeken. 
Helpt u mee om de financië-
le positie van onze parochie  
gezond te houden? 
Geef vandaag voor de kerk 
van morgen! 
Als u uw bijdrage wilt schen-

ken, kunt u dit doen d.m.v. 
het overmaken van een be-
drag op: 
NL 60 RABO 0151 9047 58, 
ten name van Parochie St. 
Petrus onder vermelding 
van: kerkbalans.
Hartelijk dank voor uw ge-
waardeerde bijdrage!

Parochiecentrum in lockdown
In verband met de aange-
scherpte maatregelen is 
het Parochiecentrum tus-
sen 09.00 uur en 12.00 uur 
alleen via de telefoon of de 
mail bereikbaar. In uitzon-
derlijke gevallen kunt u 
langskomen en achter aan-

bellen. Een van de dames zal 
de deur voor u openen en u 
te woord staan. Mondkapje 
is verplicht. Op het secreta-
riaat zullen de werkzaamhe-
den, dagelijks van 09.00 uur 
tot 12.00 uur gewoon door-
gang vinden. 


