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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 10.30 u, 

weekdagen 19.00 u, 

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

derde zondag van 

de maand 9.00 u

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

SPELEN
Kinderen zingen een wijsje;

ze zingen het vol vrolijkheid.

Op de maat zien we ze springen

in een veld van tekenkrijt.

Onvermoeibaar is hun spelen,

van tijd noch plichten weet,

hun blije ogen glinsteren

zonder pijn of smartelijk leed.

Wat wij van hen kunnen leren

begin dan met bezinnen.

Bij het ervaren van geluk

moet je heel klein beginnen.

Marianne du Maine

In overweging bij het 
hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming
Op dit feest van Maria’s tenhemelopneming kijken 
we blij en dankbaar op naar moeder Maria. Maria is 
geen godheid maar is wel moeder van God; uit haar 
is Jezus, Gods Zoon, geboren. Maria heeft net als wij 
het heil van Christus mogen ontvangen. Ze heeft alles 
meegemaakt wat een moeder meemaken kan. Ze was 
geen supermens. Ze was een doodgewone vrouw die 
haar plicht deed en die liefde, geloof en trouw voorop 
stelde in haar leven. Juist daarom werd ze ten hemel 
opgenomen, als een voorbeeld voor ons allen. Vanuit 
de hemel wil ze ons nu helpen. Dat ze helpt, weten 
we en voelen we aan. Of je nu jong bent of oud, ker-
kelijk of onkerkelijk, we steken als we  ergens mee 
zitten, bijna allemaal een kaarsje aan bij Maria. Hon-
derden kaarsjes worden elke dag weer opgestoken bij 
haar beeltenis. We vertrouwen op haar! Haar naam 
uitspreken, schept in ons rust en zekerheid, geeft 
geluk en vrede in het hart. Zo is Maria ons lief ge-
worden. Wat is zo bijzonder aan haar? Eigenlijk niets, 
want ze was het eenvoudigste meisje in dat kleine, 
onooglijke dorpje Nazareth. Maar ze was er altijd op 
de juiste plaats en tijd! Maria stond klaar, toen God 
haar nodig had om moeder van zijn Zoon te worden. 
Ze ging Jezus overal achterna en liet Hem nooit in de 
steek, zelfs niet toen Hij zijn leven gaf op het kruis. 
Nu is ze in de hemel en is er altijd voor ons!  Maria 
brengt voor ons de hemel dichterbij.

We vieren dit hoogfeest in de Petrus kerk tijdens 
het weekend van 14 en 15 augustus. Op 14 au-
gustus om 18.30 u feestelijk opgeluisterd door de 
Chanteurs Grégoriens.
Op 15 augustus om 10.30 u feestelijk opgeluisterd 
door Deux Bornes (viering is dan dus niet in de 
openlucht!). Binnen de kerk zijn we beter in staat 
om de coronamaatregelen op te volgen. 

In Zeeland vieren we dit Hoogfeest op 15 augus-
tus in de kerk om 9.00 u en in Boekel om 10.30 
u. Weet U van harte welkom!.
Pastoor John van de Laar. 

Lourdesgrot Boekel
De meesten onder ons kennen het verhaal van de ver-
schijning van de H. Maagd Maria aan de 14-jarig Berna-
dette Soubirous in een grot nabij Lourdes in de Pyreneeën.
Toen Pius IX in 1874 in het Vaticaan een kopie liet bou-
wen van de grot van Massabielle, leidde dat tot een ware 
hausse aan bouwen van Lourdesgrotten overal ter wereld 
waarin Onze Lieve Vrouw van Lourdes vereerd werd. Ook in
Nederland werden deze grotten veel gebouwd, vooral in het 
overwegend katholieke zuiden. Alleen al in Noord-Brabant 
zijn er meer dan 100 bekend.

Het initiatief om zulk een grot 
te bouwen lag meestal bij de 
mensen uit dorp of stad, of 
bij de pastoor, maar ook in 
kloostertuinen werden vele 
Lourdesgrotten gebouwd, zo 
ook in de tuin van het klooster 
van de zusters van Liefde van 
Schijndel te Boekel die daar 
ver  ble ven van 1887- 1962.
Waarschijnlijk is de grot in 
Boekel een keer verplaatst, 
wanneer is niet bekend. Op 
een foto uit 1951 is te zien dat 

de grot bij het kloostergebouw stond, dat in de jaren ‘60-‘70 
van de vorige eeuw is afgebroken. Alleen de Sint Petruskapel 
en grot ontkwamen aan de slopershamer. Daarna stond de 
grot opzij van de kapel, een beetje verstopt, want weinig 
mensen in Boekel wisten van het bestaan van een Lourdes-
grot aldaar. Na de verkoop van de Sint Petruskapel en ont-
trekking aan de eredienst rees de vraag wat te doen met de 
Lourdesgrot die op het perceel van de kapel stond. Na rijp 
beraad, en in goed overleg met de nieuwe eigenaar van de 
kapel, werd besloten dat de grot verplaatst zou moeten 
worden naar de tuin van de kerk. Wel was het onduidelijk 
hoe dit aangepakt zou worden, steen voor steen afbreken 
en weer opbouwen of in zijn geheel oppakken en in de tuin 
neerzetten. Na overleg met enkele deskundigen van onze 
parochie en een vertegenwoordiger van een kraanbedrijf 
werd besloten om voor het laatste te gaan. Enkele weken 
van voorbereidingen waren nodig om in de meimaand
(Mariamaand) de grot in zijn geheel, met een zware kraan, 
te verplaatsen naar de achterkant van de pastorietuin aan 
de Burgtstraat. Inmiddels staat de grot daar fier en wel,
ver fraaid met rondom keien, een stoepje en gras. Het 
Mariabeeld is inmiddels gerestaureerd en zo gauw het 
traliewerk gereed is zal Maria haar plaats in de nis van de grot 
in nemen. Er komt een gelegenheid om kaarsen te branden 
en een bloembak ter verfraaiing van het geheel. Daarbij zal 
er ook een zitbank bij de grot geplaatst worden om te bid-
den of even uit te rusten. Deze gehele operatie kost natuur-
lijk nogal wat duiten. Maar door medewerking van enkele
vrijwilligers van de parochie, het gebruik maken van in het 
verleden gegeven legaten aan de kerk, schenkingen van o.a. 
het traliewerk en de bank, zijn de kosten voor de parochie 
laag kunnen blijven. Op woensdagavond 8 september, na 
de viering van 19.00 u wordt de nieuwe standplaats van 
de Lourdesgrot door pastoor John van de Laar ingezegend 
en het Gilde Sint Agatha zal aan de H. Maagd Maria een
eer betoon brengen met het Gildevaandel.  
Diaken Henk van Thiel

De Pastoraatsgroep; 
‘oren en ogen’ van 
Parochie St. Petrus
In 2019 stelde Pastoor John van de Laar een pastoraats-
groep samen bestaande uit acht vrijwilligers, waar-
onder de Pastoor zelf en diaken Henk van Tiel.
Deze werkgroep legt de nadruk op het werk in, en 
aandacht voor de verschillende parochiekernen, en 
niet op de vergaderingen daaromtrent.
Eens per jaar komen zij daarom bij elkaar om de gang 
van zaken te bespreken, rekening houdend met de 
voortgang en de toekomst van de parochie.
Zo houden zij elkaar op de hoogte en vinden in el-
kaar de bevestiging wat er in de kernen Odiliapeel, 
Boekel, Venhorst, Volkel, Zeeland en Uden gebeurt of 
gebeuren moet.
De pastoraatsgroep wil een verlengstuk zijn van het 
pastoraal team, om vooral in praktische zin te assis-
teren, te verlichten en te verzachten  in hun veelom-
vattende taken in onze grote parochie.
“Wij zijn eigenlijk de ogen en de oren van de 
parochie”, aldus John van de Laar.

Wat dit in praktische zin betekent?
Een aantal leden hebben de taak om voor mensen 
die niet in staat zijn om fysiek naar de kerk te kun-
nen komen, de H. Communie bij hen thuis te bren-
gen. Ook in Huize St. Jan wordt de H. Communie bij
enkele bewoners thuis gebracht.
In het verleden, maar niet ondenkbaar in de toe-
komst zal het door de week vaker voorkomen dat er 
leden van deze groep voorgaan in een Woord en Com-
muniedienst in de dagkapel van de St. Petruskerk.
Het eens per week voorgaan in de Woord en Com-
muniedienst in Verzorgingshuis St. Jan is voor veel 
gelovige bewoners een zegen waar naar uitgekeken 
wordt. Vlak voor Kerstmis is er ieder jaar een Woord 
en Communiedienst in ’het Orgelhuis’. In samen-
werking met de verpleging aldaar wordt het een 
mooie en dankbare plechtigheid, die voor veel men-
sen als waardevol wordt ervaren.
Het streven van de pastoraatsgroep is om de kerk 
dichter bij de mensen te brengen en door regelmatige 
contacten deze band te verstevigen.
Marianne du Maine

September: Feestelijkheden (onder voorbehoud) 
in de Sint Petrus parochie, Uden!
Op 12 september vieren we de eerste heilige com-
munie in de dorpen Boekel (14.00 u) en Zeeland
(9.00 u), uitgesteld van juni.

Op 18 september om 18.30 u zal de bisschop het vorm-
sel komen toedienen in Uden en op 19 september 
vieren we de uitgestelde eerste communie vieringen 
om 12.00 u en 14.00 u in Uden.

25 september om 16.00 u start het nieuwe seizoen 
van Petrus 2.0, samen op weg met de kinderen, de 
tieners en de ouders!

Op 26 september om 10.30 u vieren we als parochie 
samen het uitgestelde diamanten priesterjubileum 
van emeritus pastoor Inno Ponsioen.

Vanaf begin september zal het korenrooster verant-
woord volgens de dan geldende richtlijnen weer gaan 
draaien, d.w.z. gezongen vieringen in de Sint Petrus 
kerk op zaterdag én zondag.

Kortom: september in het teken van feestelijkheden!

Inschrijven Eerste Heilige 
Communie en Vormsel 
voor komend seizoen
25 September start het nieuw seizoen Petrus 2.0. Bin-
nen onze parochie bieden wij catechese waarbinnen 
kinderen zich kunnen voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie en of Vormsel.

Op de website WWW.PETRUS2PUNTNUL.NL vindt u 
de nodige informatie en ook het aanmeldformulier. 
Ook broertjes en zusjes van communicanten en of 
vormelingen zijn van harte welkom. Voor hen bieden 
wij ook een gevarieerd aantrekkelijk catechese traject. 
Ouders die graag aansluiten bij de oudercatechese zijn 
meer dan welkom. 
Voor info: Ingrid v Meer 0612867084
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