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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. 

De parochie leeft volop!
Na een best lastige tijd vanwege de corona periode die 
nog altijd voortduurt zien we gelukkig toch in onze 
parochie dat de kerken weer goed en verantwoord 
worden bezocht. Daarbij komt dat we in september 
veel extra gaan vieren. Op zondag 12 september vier-
en we de eerste communie om 9.00 u in Zeeland en 
om 14.00 u in Boekel. Op 18 september om 18.30 u 
komt bisschop de Korte naar Uden voor het Vorm-
sel. Meevierende parochianen zijn welkom! Er is in 
onze Petrus kerk immers verantwoord ruimte voor 
velen. Op zondag 19 september vieren we de eerste 
communie in de Sint Petrus kerk in Uden om 12.00 

u en 14.00 u. Dit zijn BESLOTEN vieringen i.v.m. 
het aantal.
25 september gaan we starten met het nieuwe seizo-
en van Petrus 2.0.
26 september vieren we in de Petrus kerk in Uden om 
10.30 u het Diamanten priester jubileum van emer-
itus pastoor Inno Ponsioen. 
Kortom: leven in de parochie! Ik ben heel dankbaar 
voor zoveel inzet in alle kernen en zielsgelukkig met 
het kerkbezoek!
Met hartelijke groet,
Pastoor John van de Laar.

EEN KOFFER VOL 
GOEDE RAAD
Op eigen benen staan, 

op weg naar de volwassenheid.
De dag van je vertrek nadert.

Onze zorg wekt wrevel, irritatie
tot de spanning onhoudbaar wordt.

Laat me voor de laatste keer
je koffer volstoppen met goede raad,

neem dat van mij niet af.
En als je op je bestemming bent

haal wat je nodig hebt eruit.
Gooi de rest niet weg

want het kan zo maar gebeuren
dat je de koffer nog eens opendoet

om te zoeken naar die liefde
trouw, veiligheid en geloof,

waarnaar je steeds op zoek was
en bijna vergeten waar je het kon vinden.

Marianne du Maine

De beste keuze…
Elke keuze heeft zijn consequenties. Een keuze is altijd 
voor iets en dus tegen iets anders. Als je de keuze eenmaal 
gemaakt hebt moet je het ermee doen. Ook God plaatst 
via zijn profeten het Godsvolk voor de keuze: “Ben je voor 
of tegen Mij?” “Sluit je je aan bij mijn volk, met mijn ge-
boden, of ga je op een ander en maak je zelf wel uit wat 
mag en niet mag?” Dat zijn geen vragen van eens en nooit 
meer, maar zingevingsvragen van toen, nu en altijd. Telkens 
weer worden mensen als u en ik bevraagd over ons gelovige 
leven. Steeds opnieuw komen we onszelf tegen wanneer we 
Jezus’ woorden horen en ter harte nemen. En ja, die stuiten 
ons wel eens tegen de borst, gaan soms in tegen ons ‘gevoel’.
En de vraag komt dan bij ons op: “Blijf ik erbij of ga ik weg?” 
Geloof is geen onveranderlijk iets in ons leven. In het beste 
geval groeit het met ons mee. In het slechtste geval keren 
we ons ervan af. En daartussen zit veel wat we zouden kun-
nen omschrijven als een ‘haat-liefdeverhouding’. Aan de 
ene kant geloof je graag, aan de andere kant zijn er zaken 
die bij dat geloof horen, waaraan je maar met moeite ge-
loof kunt hechten. Geloof of geloven is een verbond dat je 
aangaat met God! Je doet dat met vertrouwen in je hart, 
omdat je Hem liefhebt en omdat je zijn liefde voelt. God 
dwingt ons niet te geloven in Hem, eist niet onze liefde op, 
maar wacht geduldig ons antwoord af op zijn uitnodiging 
om met Hem een verbond aan te gaan. Sint Petrus die had 
het begrepen. Hij zag in dat de keuze die God ons biedt, 
eigenlijk geen echte keuze zou moeten zijn. Want naar 
wie zou een mens anders moeten gaan dan naar Hem? Hij 
heeft immers woorden van eeuwig leven. Wie Jezus volgt, 
van harte, met liefde en in volgehouden trouw, die heeft 
het beste gekozen. En wie voor iets anders kiest, tja, die zal 
het daarmee moeten doen? Totdat het woord van God en 
zijn uitnodiging misschien tóch een keer aanvaard wordt. 
Wie weet welke keuze je ooit nog maakt.
Pastoor John van de Laar.

Inschrijven communie en 
vormsel is nog mogelijk
25 september start het nieuwe seizoen van Petrus 2.0. 
Familiecatechese waarbinnen de voorbereiding plaatsvindt 
voor de eerste heilige communie en het vormsel. Ook dit 
jaar sluiten er al weer veel gezinnen aan, maar inschrijven 
is nog mogelijk.
Op de website www.petrus2puntnul.nl vindt u de nodige 
informatie en ook een aanmeldformulier. U kunt ook bel-
len met Ingrid v Meer 06.12867084. Jij, u, jullie zijn van 
harte welkom!!

Tentoonstelling rondom 
de Mariakapel  aan de 
kapelweg in Zeeland.
De Heemkundekring Zeeland organiseert op zondag 12 sep-
tember tussen 11 en 16 uur een tentoonstelling in het kader 
van Open Monumentendag 2021. Het thema dit jaar is  ‘ Mijn 
Monument is jouw Monument ’. De kapel heeft in april van 
het vorig jaar stormschade opgelopen en het dak is aan rep-
aratie toe. Heemkundekring Zeeland wil met deze tentoon-
stelling de aandacht van instanties en publiek vragen voor 
de kapel die in 1948/49 gebouwd is als dank omdat Zeeland 
relatief goed door de oorlogsjaren kwam.
Heemkundekring Zeeland.

Kerkregelaars
Sinds juni 2020 werken we in onze kerken met kerkrege-
laars, dus ook in de Sint Petrus kerk te Uden.
Toegewijde mannen en vrouwen die de kerkgangers ont-
vangen en vriendelijk wijzen op de handen desinfecteren, 
de afstand van ander halve meter waarborgen, die zorgen 
voor de collecte, de communiegang en de uittocht. Omdat 
de cantorgroepen/koren in september weer gaan opstarten 
wordt de bezetting van het schema kerkregelaars wat in-
gewikkeld. Maar gezien het feit dat we al zo lang de zaken 
regelen gaan we er ook vanuit dat de kerkgangers op de 
hoogte zijn van de regels: zoals handen desinfecteren en 
de afstand bewaren. Met ingang van september zullen de 
kerkregelaars in de Sint Petrus kerk terugtreden, m.u.v. 
de feestelijke vieringen. 
DE COLLECTE EN DE COMMUNIEGANG worden nog wel 
begeleidt door de kerkregelaars, zolang de anderhalve 
meter richtlijn geldt! Het past om de kerkregelaars van 
harte te danken en te waarderen voor hun tomeloze en 
trouwe inzet. Laten we blijven omzien naar elkaar!
Pastoor John van de Laar.

Oproep voor collectanten
We zijn op zoek naar collectanten voor de Petruskerk. Bent 
u genegen deze taak op u te nemen, bel dan even naar het 
parochiecentrum: telefoon: 0413-263154.

UITNODIGING:
Op zondag 26 september a.s. vieren we tijdens de Eucha-
ristieviering van 10.30 u in de Sint Petrus kerk te Uden het 
diamanten priesterjubileum van emeritus pastoor Inno 
Ponsioen. U bent van harte welkom!
Deze eucharistieviering zal ook live worden  uitgezonden, 
via internet op www.kerkomroep.nl.  en tevens rechtstreeks 
via Landerd TV op de kanalen:
Ziggo: kanaal 44 digitaal  /  Trined: kanaal 515 /  KPN – Tel-
fort – XS4all: kanaal 1330  /  Tele-2: kanaal 828
Mede namens het parochiebestuur,
Pastoor John van de Laar.

Het is ongelofelijk fijn te voelen en te weten dat zoveel mensen
je willen troosten bij het overlijden van je dierbare partner, zoon, broer, zwager en oom. Daarom is voor ons 
onmogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen. Vandaar dat we 

langs deze weg iedereen hartelijk danken die ons gesteund heeft, op wat voor manier dan ook, na het 
overlijden van onze dierbare

Laurence van Thiel

Hartverwarmend waren de vele lieve woorden, bloemen en kaarten. Wij ervaren dit als een grote steun bij het 
verwerken van dit grote verlies. Daarbij geeft het ons de kracht om verder te gaan.

            
Diak en Henk van Thiel, Yvonne van Thiel en verdere familie, Casper Schimmel


