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Parochiecentrum 

geopend op 

werkdagen van 9.00 

uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u, Zondag 

10.30u, weekdagen 19.00u, 

eerste dinsdag van de 

maand 9.30 u viering 

voor zieken en ouderen

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u, 

Woensdag 19.00 u

H. Jacobus de 
Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 

5408 BC Volkel

Derde zaterdag van 

de maand 18.30 u

H. Kruisvinding 
Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 

AB Odiliapeel

eerste zaterdag van 

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Eerste zondag van 

de maand 9.00 u

Bij allen, aanmelden 

weekendviering nog 

noodzakelijk!

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

Diamanten 
priesterjubileum 
pastoor Ponsioen

Op eerste Pinksterdag is tijdens de viering van 

10.30 uur in de Petruskerk herdacht dat  

Pastoor Inno Ponsioen 60 jaar geleden tot 

priester gewijd werd.

 In verband met de coronabeperkingen zal dit 

heuglijke feit medio september, indien 

mogelijk,  op een feestelijke wijze

gevierd worden.

Liefde rakelings nabij!
Een tijdje geleden werd ik ’s 
nachts uit mijn bed gebeld 
voor een bediening met 
spoed. Omstreeks 4 uur was 
ik terug in Uden en omdat ik 
aan de stervende beloofd had 
nog een kaarsje op te steken, 
ging ik eerst langs de Sint 
Petrus kerk alvorens mijn 
bed weer op te zoeken. In de 
stilte van de nacht opende 
ik de kerkdeur en in het 
pikkedonker brandde daar 
het kleine vlammetje in de 
rode Godslamp. En meteen 
was er rust en het besef: 
“Hier is Hij, en wacht Hij 
me op.” Ik stak zoals beloofd 

een kaars aan bij Maria en 
ging op mijn knieën zitten 
bij het tabernakel. Echt 
gebeden heb ik niet, maar mij 
gewoon vóór Hem geweten. 
Een samenzijn waar geen 
woorden voor nodig zijn, 
Hij wist immers voor wie 
ik daar was. Het tabernakel 
is het kloppend hart in 
onze kerk, vooraan, direct 
zichtbaar als je binnenkomt. 
Het trekt onze aandacht en 
vertelt ons dat Jezus hier echt, 
werkelijk aanwezig is in de 
Eucharistische gave.
Het gehele kerkgebouw is 
gewijd. Dat wil zeggen dat het 

onttrokken is aan het profane, 
het alledaagse en is toegewijd 
aan het hemelse, aan God 
zelf. En dit tabernakel met 
de brandende Godslamp zijn 
voor ons de meest zichtbare 
tekens daarvan. Hier mag 
de sfeer anders zijn. Rust, 
stilte en open ruimte roepen 
ons op om de ogen even af 
te wenden van wereld en 
mensen en de blik te richten 
op wat ons overstijgt; ons 
hart te richten op God die op 
ons wacht. Want onze God 
is een geduldig wachtende 
God, die uitkijkt naar onze 
komst en naar wat we Hem 

willen vertellen. Hij is als die 
vele oma’s en opa’s die soms 
alleen verlangen naar dat 
wekelijkse, korte bezoekje 
van een kleinkind en dan 
luisteren naar en meeleven 
met wat hun kleinkind 
beleeft. God is hier aanwezig 
op een bijzondere manier. 
In de Eucharistie daalt Hij 
uit de hoge hemel af om ons 
rakelings nabij te zijn in brood 
en wijn. Eenvoudige tekenen, 
maar overal voorhanden. 
Overal ter wereld wil Hij 
zo present zijn om als 
kloppend en liefdevol hart 
iedereen welkom te heten 

die Hem komt opzoeken. 
Op zondagvoormiddag, door 
de week, al is het midden in 
de nacht, Hij is present, Hij 
slaapt of sluimert niet, maar 
wacht ons op om zo even 
samen te zijn, rakelings nabij, 
om het hart van mensen 
te raken met zijn nooit 
aflatende liefde.
Sacramentsdag is vieren 
(5-6 juni jongstleden) dat 
die liefde nooit vergaat en 
ons altijd nabij is. Dat het 
vlammetje licht geeft in het 
duister en nooit dooft!

Pastoor John van de Laar

Interview met Pater Louis Kessels
Louis Kessels, (11-08-1938) groeide op als 3e van 7 
kinderen in Maarheeze. Zijn vader was boer en niet 
zonder trots vertelt Louis dat zijn vader zelf het land 
(ca. 42 ha.) heeft ontgonnen en de boerderij naar eigen 
ontwerp heeft gebouwd. Louis werkte niet graag mee 
op het land. “Ik had daar ronduit een hekel aan!” Maar 
hij kon erg goed leren. 

Een heeroom, die les gaf aan het Bisschoppelijk Col-
lege in Roermond, vond dat Louis moest gaan studer-
en. Dat was thuis niet gewoon: boerenkinderen gingen 
niet naar het gymnasium! Desondanks ging hij toch 
en reisde met de bus op en neer naar Weert, terwijl 
de meeste (rijke) medestudenten intern waren en zich 
elitair gedroegen. Door zijn verlegenheid had hij het 
niet makkelijk. 

“In de vierde klas deed ik het heel goed. Ik voelde me 
toen werkelijk geaccepteerd en behaalde zelfs een 
eerste prijs. Met als voorbeeld zijn oom, die voor de 
Shell werkte, wilde hij “de wereld zien” en koos daar-
om voor de Beta studie. Die keuze lag hem niet zo goed 
en het succes van de vierde klas werd niet herhaald. 
Toch kon hij met een diploma op zak naar het Missie 
College in Roosendaal om daar twee jaar filosofie te 
studeren. Tenslotte heeft Louis in Engeland vier jaar 
theologie gestudeerd aan het Mill Hill college. 

Na zijn priesterwijding in 1963 ging Pater Louis Kessels 
als missionaris naar Brits Noord Borneo (later Sabah 
in Maleisië) voor een periode van tien jaar. Bij zijn 
collega’s kreeg hij niet direct aansluiting. Zij kwamen 
regelmatig bij elkaar om te roken en drinken, “en als 
je hier niet aan mee doet, pas je heel moeilijk in de 
groep. Wat mij de moed heeft gegeven om door te 
gaan is de vriendschap die ik met de lokale bevolking 
van Maleisië en later van Uganda, had opgebouwd. 
Daar voelde ik me echt thuis. Dat was vriendschap 
op basis van gelijkheid. Je bent priester, maar je kunt 
zijn wie je bent”. 

Noord Borneo werd een  deelstaat in Maleisië. Van-
wege de opvattingen van de gouverneur van de deel-
staat Sabah, die alleen de Islam als godsdienst erk-
ende, werden de Christelijke scholen overgenomen 
en moesten de priesters weg. 
“Ik ben toen naar Taiwan gegaan om Chinees te gaan 
studeren. Toen ik terug kwam in Maleisië waren veel 
priesters het land uit in een kerk waar, van de 63 
priesters, er nog 17 over waren. Toch was het een bloe-
iende kerk en veel dankbaarheid van de parochianen: 
“Jullie hebben ons het geloof gebracht”. 

Na enige tijd is Louis Kessels in Rome een jaar Bijbel 
gaan studeren. Na een jaar studeerde hij een jaar in 
Jeruzalem en daarna nog twee jaar in Rome om zijn 

studie af te maken. Vervolgens gaf hij twee jaar les in 
de filosofie op het Missie College in Roosendaal. “Ik 
heb ook nog een jaar les gegeven in Hoeven, bij Breda. 
Daar was een priesteropleiding voor late roepingen. 
Dat was interessant; les geven aan dokters, advocat-
en en zakenmensen, allen met levenservaring en op 
zoek naar ‘iets meer’ in hun leven. Het leraarschap, 
het dieper ingaan op de Heilige Schrift, geeft Pater 
Kessels veel voldoening. 

“Want het evangelie is waardevol en daar moeten wij 
ons als christenen op bezinnen en de inspiratie voor 
ons leven op bouwen”. 

Nog lang had hij het missionarisschap willen uitdra-
gen. Zijn laatste post bekleedde hij 33 jaar lang in 
Uganda, welke hij door omstandigheden abrupt heeft 
moeten afbreken, en zich definitief ging vestigen in 
Nederland. 
Na jaren Engels als voertaal te hebben gehad, kost het 
Louis moeite om het Nederlands vloeiend te kunnen 
spreken. Als men hem in Uden fietsend of wande-
lend ziet gaan, maakt Louis Kessels een energieke en 
gedreven indruk. 

“Ik hoop wel dat ik, zolang als dat gaat, nog jaren ac-
tief mag zijn”. Ik denk dat wij, als parochianen van 
de St. Petrusparochie, dit van harte onderschrijven!

Marianne du Maine

Voorbereiding op 
de eerste Heilige 
Communie of het 

Heilig Vormsel 

Belangrijk voor de ouders van kinderen die 
zich komend seizoen  willen voorbereiden 

op de eerste Heilige Communie of het 
Heilig Vormsel. 

Op dinsdag 15 juni en donderdag 17 juni 
zullen we, online, twee identieke informa-

tieavonden verzorgen m.b.t. 
het nieuwe voorbereidingsjaar; 

beide starten om 20.00 uur.

Deelnemen aan deze avond kan door uw 
emailadres, naam ouder en naam
betreffende kind te mailen naar 

annelies2@petrus2puntnul.nl

Het nieuwe seizoen start op zaterdag 
25 september 15.30 uur.

Verdere informatie wordt u verstrekt 
tijdens de  infoavond. 

We heten u van harte welkom!

Namens team communie en
vormselwerkgroep 

Petrus 2.0,

Pastoor John en Ingrid v Meer, 

info: 0612867084


