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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. 

Jij bent goed 
zoals je bent
Je ziet bij jezelf de minnen

en vergeet de plussen.
Het smeult bij jou

van binnen
kan niemand het

dan blussen?
Als je anderen beziet

onderstreept dat
jouw gebreken.

Gebukt onder verdriet
blijf je in verachting

steken.
Jaloers kijk je
naar mensen,

gezellig babbelend
met elkaar.

Dat zou je jezelf
graag wensen,

maar jij ziet enkel bezwaar.
Kom, kom loop met Mij op

uitwaaien aan zee.
Zet je gedachten stop,
de wind voert ze mee.

Ik ben altijd in jou;
als mens wordt je gekend.
Weet dat Ik van je houd:

jij bent goed zoals je bent.
Want Ik kijk jou aan

ook al voel je nog pijn.
Ik zie jou staan:
jij mag er zijn!

Marianne du Maine

Pasen, een thuis vinden bij God
Met Kerstmis vierden we samen 
een begin: de geboorte van Jezus.
Met Pasen vieren we zijn einde. 
Of beter: zijn voleinding.
Met Kerstmis vierden we dat God 
naar beneden, naar de mensen is 
gekomen.
Met Pasen vieren we dat Jezus 
naar boven, naar zijn hemelse 
Vader is gegaan.
De kerstnacht vertelt over licht 
en nieuw leven in het donker. 
Deze avond zingen we over licht 
na het donker van de dood. Beide 
keren spelen vrouwen de hoofd-
rol.
Met Kerstmis: Maria, die Jezus 
het leven schenkt.
Met Pasen: twee andere
Maria’s, die leven brengen in de 
kring van teleurgestelde mannen. 
Zij brengen hen tot leven met het 
nieuws dat Jezus uit de dood is 

op gestaan. En dat blijde nieuws, 
dat toen werd en vaak ook nu 
nog wordt afgedaan als beuzel-
praat, hebben de eerste gelovi-
gen, als een lopend vuurtje aan
elkaar doorgegeven: Leven, leer-
den ze elkaar, is op doortocht 
zijn, is een reis maken naar de 
overkant, is gaan van donker 
naar licht.
Met Kerstmis herdachten 
we dat God een thuis heeft
gevonden onder de mensen.
Met Pasen vieren we dat 
mensen een thuis zullen
 vinden bij God. Moge dit
blijde nieuws, moge deze 
vlam van hoop, dit licht van 
Pasen blijven branden in ons 
hart en in onze soms donkere 
wereld. Zalig Pasen!

Pastoor John van de Laar.

Goede Week en Paasvieringen 2021

RESERVERING IS VOOR ALLE KERKEN NOODZAKELIJK!
Petruskerk Uden: Telefoon: 0413263154. 
(Parochiecentrum)
Zaterdag 27 maart 18.30u Palmpasen
Zondag 28 maart 10.30u Palmpasen
Donderdag 1 april  19.00u  Witte Donderdagviering, 

aansluitend open kerk voor 
aanbidding tot 20.45u

Vrijdag 2 april 15.00u  Kruisweg
Vrijdag 2 april 19.00u  Goede Vrijdagviering
Zaterdag 3 april  19.00u  Paaswake
Zondag 4 april 10.30u Hoogmis van Pasen
Maandag 5 april 10.30u  Hoogmis van Tweede Paasdag

Sint Agathakerk Boekel: Telefoon: 0492322257. (H. Lobel)
Zondag 28 maart 10.30u Palmpasen
Donderdag 1 april 19.00u  Witte Donderdagviering
Vrijdag 2 april 15.00u  Kruisweg
Zondag 4 april 10.30u  Hoogmis van Pasen
Maandag 5 april 10.30u  Hoogmis van Tweede Paasdag

Sint Jacobuskerk Zeeland: Telefoon: 0486452128 
(Koster van Boekel)
Zondag 28 maart 9.00u Palmpasen
Donderdag 1 april 19.00u Witte Donderdagviering
Vrijdag 2 april 15.00u Kruisweg
Zondag 4 april 9.00u Hoogmis van Pasen
Maandag 5 april 9.00u Hoogmis van Tweede Paasdag

Sint Jozefkerk Venhorst: 0492351271 (R. Janssen)
Zondag 28 maart 9.00u Palmpasen
Vrijdag 2 april 15.00u Open kerk
Zondag 4 april 9.00u Hoogmis van Pasen

Sint Antonius Abt kerk Volkel: 0413273384. (A. Bos)
Zondag 28 maart 10.30u Palmpasen
Vrijdag 2 april 15.00u Open kerk
Zondag 4 april 10.30u Hoogmis van Pasen

H. Kruisvindingkerk Odiliapeel: 0413274413 
(Koster van Lankveld)
Zaterdag 27 maart 18.30u Palmpasen
Vrijdag 2 april 15.00u Open kerk
Maandag 5 april 10.30u Hoogmis van Pasen

Vieringen verzorgd door communie en vormselwerk-
groep Petrus 2.0: AANBEVOLEN VOOR GEZINNEN!
Deze korte vieringen, van 20 minuten, worden allen uit-
gezonden!
Maandag 29 maart 17.30u,  korte dienst van Boete en

Verzoening Deze dienst 
wordt tevens uitgezonden 
via Landerd TV

Witte Donderdag 1 april 17.30u (Via de kerkomroep)
Goede Vrijdag 2 april 17.30u (Via de kerkomroep)
Paaszaterdag 3 april 17.30u (Via de kerkomroep)

De veertigdagentijd en de Goede Week (deel 2)
VIJFDE ZONDAG: 
VOOR ALLE MENSEN. 
(21 Maart 2021)
“Enige Grieken kwamen 
naar Philip en zeiden, “Wij 
willen Jezus zien.”(Johannes 
13:20)  Als niet Joden Hem 
willen zien, dan weet Jezus , 
dat zijn uur gekomen is, het 
uur van zijn Dood, van zijn 
verheerlijking, het uur van 
zijn verheffing naar de Vader. 
Wanneer ik hoog verheven 
ben, zal ik alle mensen tot 
mij trekken. Jezus is de 
graankorrel, die in de aarde 
valt en sterft en in zijn Dood 
nieuw Leven voortbrengt.

DE GOEDE WEEK: 
HET LIJDENSVERHAAL VAN 
MARKUS. ( 28 Maart 2021)
En het tempelgordijn 
scheurde in tweeën van 
boven tot onder.
Op Palmzondag dit jaar 
horen we het Lijdensverhaal 
van Markus. Wat gebeurt 
er als Jezus sterft? In het 
centrum van de Tempel, staat 
een rechthoekig gebouw met 
twee vierkante vertrekken.
Het eerste wordt HET 
HEILIGE genoemd, daar 
offeren priesters wierook, 
symbool voor de opstijgende 
gebeden van het volk Het 
offeren van wierook is een 
erkenning van Goddelijke 
aanwezigheid. Het tweede 
vierkante vertrek is HET 
HEILIGE DER HEILIGEN. 
Slechts een persoon mag 
dat Heilige der Heiligen 
binnengaan op de Grote 

Verzoendag ( JOM KIPPUR). 
Dat is de Hogepriester, die 
komt met een schaal met 
het bloed van offerdieren. 
Het bloed wordt over twee 
schalen verdeeld: de eerste 
schaal wordt over het volk 
verspreid en de tweede 
schaal wordt over de Ark van 
het Verbond uitgegoten. Dit 
betekend een vernieuwing 
van het Verbond in het 
bloed, en dit betekent de 
verbondenheid tussen het 
Volk en zijn God. In Jezus 
hebben wij nu een nieuw 
en eeuwigdurend Verbond 
in zijn Bloed. Hij brengt dat 
offer eens en voor altijd in 
zijn eigen Lichaam en Bloed. 
Bij zijn dood scheurt Jezus 
de scheidingsgordijn tussen 
het Heilige en het Heilige der 
Heiligen. Door Jezus’ dood 
hebben wij toegang tot de 
Tegenwoordigheid van God 
in Christus Jezus.

GOEDE VRIJDAG  
( 2 April 2021 )
Elk jaar horen wij op Goede 
Vrijdag het Lijdensverhaal 
van Johannes. Hij beschrijft 
het hele proces in veel details, 
die allemaal een diepere 
geestelijke betekenis hebben. 
De climax komt met de 
Dood van Jezus. We hebben 
het vaak gehoord, maar 
niet altijd goed begrepen. 
Johannes kende de traditie 
van de andere evangelisten, 
dat de mannen gevlucht 
waren, maar dat de vrouwen 
op een afstand stonden toe 

te kijken. Johannes heeft 
de vrouwen dichter bij het 
kruis getrokken, want dit 
is een cruciaal moment. De 
vier vrouwen staan onder 
het kruis en Jezus spreekt 
tot de moeder, “Ziedaar, 
uw zoon.” Dat is het laatste 
woord van Jezus, dit is zijn 
testament, woorden die een 
diepere betekenis hebben. 
Het is niet zomaar dat Jezus 
bezorgd is over zijn moeder, 
wie er zal zorgen voor haar 
als hij er niet meer is. Jezus 
wil de aandacht trekken naar 
de geliefde leerling. Velen 
denken dan aan Johannes, 
de evangelist, maar veel 
exegeten betwijfelen dat. 
De beste interpretatie is 
nog wel om deze woorden 
een universele zin te geven, 
geldig niet alleen voor de 
moeder van Jezus maar 
voor al zijn leerlingen van 
altijd. Dit is dan een literaire 
poging om de lezer in het 
hele verhaal te betrekken. 
De lezer of de toehoorder is 
de geliefde leerling. Door de 
dood van Jezus weet iedere 
lezer zich geliefd. Als Jezus 
stervende is, dan zegt hij tot 
de moeder, dat zij niet moet 
kijken naar de stervende 
Jezus, maar naar de geliefde 
leerling, waarin Jezus nu 
leeft. Jezus sterft aan het 
kruis, maar zijn liefde sterft 
niet, hij leeft door in zijn 
geliefde leerlingen.

Pater Louis Kessels, 
MHM.

PaasChallenge voor het hele 
gezin: “Wees niet bang!”

Een online spel waarmee 
parochies de gezinnen 
kunnen ondersteunen om 
het verhaal van Pasen thuis 
te laten beleven. Onze pa-
rochie gaat deze PaasChal-
lenge organiseren voor 
gezinnen met communi-
canten en vormelingen.
De deelnemers volgen 
Jezus in de laatste dagen 
van zijn leven. Onder 
zware omstandigheden 
zegt hij vaak tegen zijn 
volgelingen: “Wees niet 
bang!” Maar dat is erg 
vreemd omdat er heel veel 
is om bang voor te zijn in 
Jezus tijd. Gaat Jezus dat 
dan even weghalen als Hij 

zegt: “Wees niet bang?”
In dit Paasspel ontdek je 
dat Jezus de angst niet we-
ghaalt, Hij geeft je iets nieu-
ws, iets extra’s. Jezus haalt 
je niet weg uit het gevaar, 
maar Hij geeft liefde, hoop, 
rust, vertrouwen, geloof en 
moed om de situatie aan 
te kunnen. Je speelt dit 
spel, georganiseerd door 
de plaatselijke parochie, 
vanuit huis met minimaal 
2 personen. De begeleider 
stuurt, via WhatsApp, aan 
de deelnemers verschillen-
de opdrachten.
Zie voor meer info, onze 
parochiesite en de site van 
Petrus 2.0


