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

IK MIS JE…..
ROUWEN IS HARD WERKEN!

Kon ik nog maar even bij je zijn, gewoon zomaar heel even,

even met je praten, over de alledaagse dingen van het leven.

Kon ik nog maar even bij je langs gaan, of je even bellen,

al was het maar 5 minuten, 

om even over mijn werk te vertellen.

Kon ik nog maar even een berichtje sturen, zomaar 1 of 2:

‘Ik ga even wandelen ga je anders gezellig mee?’

Kon je nog maar even bij me komen, 

al was het maar heel even.

Dan kon ik mijn verhaal even doen 

en jij kon me dan bevestiging geven.

Kon ik je maar even spreken, eventjes naar je toe.

Kon je nog maar tegen me zeggen, 

dat ik het heus allemaal wel goed doe.

Dat is wat ik het meeste mis, die alledaagse dingen.

Praten over van alles en nog wat, 

het zijn nu slechts herinneringen.

Als ik weleens onzeker was, dan pepte jij me op.

Dan gaf je me bevestiging en zei je: ‘Jongen, kom op!’

Tranen weg en nu weer door, dat is wat je altijd zei.

En ook al ben je er niet meer, toch leef je voort in mij.

Want ik hoor het je nog zeggen, dat was ook jouw gebed.

En dat houdt me op de been 

en zorgt ervoor dat ik doorzet.

Hoop op een weerzien
Vanavond is het weer vroeg donker. Wanneer de duisternis 
over ons komt, voelen we des te meer de ongemakkelijke 
kilte van gemis en verdriet. Verlies van iemand die je lief is, 
schept in ons verwarring en een gevoel van verlatenheid. 
Achtergelaten met je verdriet. En dat gaat overal met je 
mee, ook de nacht in. Wanneer je opstaat met het licht van 
de morgen is dat gemis er nog steeds. Herinneringen zijn in 
die zin als een soort tweesnijdend zwaard: aan de ene kant 
doen ze pijn, anderzijds doen ze ons deugd. Vaak hebben 
we het gevoel dat we in de eerste periode van rouw bezig 
zijn met gewoon te overleven. Terwijl voor de mensen om 
je heen het leven gewoon doorgaat, staat het voor jou onge-
woon stil. Je wacht op iets, op iemand die niet meer komen 
zal. Hoe nu verder? En hoe is ons geloven dan? In elk geval 
wordt het zeer sterk op de proef gesteld.  Maar die dood 
heeft niet het laatste woord over ons. In Christus hebben 
wij gezien en mogen we geloven dat juist daar, in de dood, 
God ons tegemoet komt. Dit zijn geen mooie woorden of 
loze beloftes, neen, integendeel. Als we na een tijd, soms 
jaren later, terugblikken op het afscheid of het verlies, dan 
merken we dat de vraag in ons opkomt: “Hoe ben ik dat te 
boven gekomen? Waar heb ik de kracht vandaan gehaald 
om de draad weer op te pakken?” Ergens komt die kracht 
vandaan en naar ik geloof - en u misschien ook - komt die 
levenskracht van God. Hij is de bron van leven. En in Hem 
zijn wij geborgen, tot Hem keren wij weer. God neemt geen 
verdriet weg en Hij vult het gemis niet op. Bij Hem mag het 
er zijn en daarmee is Hij zó anders dan veel mensen om 
ons heen. Die menen na enkele weken soms al te mogen 
zeggen dat je maar eens verder moet met je leven. God 
kent ons van binnen uit en geeft ons de tijd om op adem 
te komen. Rouwen mag ons gegund worden. Tijd om stil te 
staan, om de wonden van het leven, geslagen door de dood, 
langzaam te laten genezen en verworden tot een litteken, 
altijd aanwezig, onuitwisbaar als de herinnering aan hen 
die we verloren hebben. En die herinneringen roepen ons 
op te hopen op een weerzien ooit, een samenzijn zonder 
einde. Het geluk van elkaar te hervinden in die bron van 
alle leven, God zelf. Dat zal een hemels geluk zijn.
Pastoor John van de Laar.

ALLERZIELEN 2021:
Wij weten dat het overlijden van een geliefde een diepe in-
greep is in het leven van degenen die achterblijven. Toch is 
er in het leven van alle dag vaak maar weinig ruimte voor 
rouw en verdriet. Onze geloofsgemeenschap wil op of rond 
Allerzielen stilstaan bij al onze overledenen, maar in het
bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2020 tot heden 
zijn overleden. Tijdens deze viering willen wij alle over-
ledenen herdenken door het noemen van de naam en het 
ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare. Hier onder 
vindt u een overzicht op welke dag, uur en plaats de ver-
schillende vieringen in de verschillende kernen gaan plaats 
vinden. De overledenen zullen worden herdacht in de kern 
waar de uitvaart heeft plaats gevonden.

Sint Petrus kerk Uden: dinsdag 2 november 19.00 uur.

Sint Agatha kerk Boekel: dinsdag 2 november 19:00 uur, 
met aansluitend zegening van het graf.

Heilige Jozef kerk Venhorst: zondag 31 oktober 19:00 
uur, met aansluitend zegening van het graf.

Sint Jacobus kerk Zeeland: zondag 31 oktober 9:00 uur, 
met aansluitend zegening van het graf.

H. Kruisvinding kerk Odiliapeel: zaterdag 6 november 
18.30 uur, met aansluitend zegening van het graf.

De overledenen uit de kern van Volkel zullen worden 
herdacht in de Sint Petrus kerk in Uden op dinsdag
2 november 19.00 uur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het parochie-
centrum in Uden op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur 
(0413-263154).
Van harte wensen wij u sterkte toe tijdens deze dagen van 
gedenken!
Met meelevende groet,
Werkgroepen avondwaken
Diaken Henk van Thiel
Pastoor John van de Laar

Petrus 2.0 goed gestart, 
instromen is nog mogelijk 
tot en met 7 november
Na meerdere mooie communie- en vormselvieringen, 
zijn we blij weer op een normale manier te kunnen
samenkomen. Sommige nog wat onwennig, andere geheel
vertrouwd. Het was een parochiecentrum vol vrolijke
geluiden. Wil je je nog aanmelden voor de communie of 
het vormsel, heel welkom! 
Neem contact op met Ingrid v. Meer 0612867084

Oktober Mariamaand: 
450 jaar feest van de
Rozenkrans
Oktober is een Mariamaand en de rozenkransmaand. Dat 
heeft alles te maken met het feest van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Rozenkrans op 7 oktober. Dit jaar is het precies 450 
jaar geleden dat paus Pius V dit feest op de kalender zette.

De aanleiding daarvoor was een bijzondere. Op 7 oktober 
1571 vond bij de Griekse havenstad Lepanto een beroemd 
geworden zeeslag plaats. De christelijke landen wisten in 
die slag de islamitische Ottomanen te verslaan. De paus 
had alle christenen opgeroepen de rozenkrans te bidden en 
Maria’s voorspraak af te smeken. Als de christenen zoud-
en winnen – zo beloofde de paus – zou hij een officieel 
feest van de rozenkrans instellen. En zo gebeurde het. Er 
werd een paar keer met de datum geschoven, maar sinds 
1914 wordt het feest van de rozenkrans gevierd op 7 ok-
tober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele maand oktober 
aan Maria toe.

De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. 
Al in de Middeleeuwen werd het gebed in kloosters gebe-
den. Het waren vervolgens vooral de dominicanen die de 
devotie voor de rozenkrans verspreidden. Maria was aan 
hun stichter, de heilige Dominicus (1170-1221), verschenen. 
Er zijn tal van afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit 
de hemel de rozenkrans aan Sint-Dominicus toevertrouwt. 
In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed 
ook buiten de kloosters bij leken bekend. Ook werden er 
op veel plaatsen rozenkransbroederschappen opgericht.

60 Jaar priester.
Dank, heel veel dank !!
De eigenlijke dag was 27 mei. Maar door corona moest de 
viering van mijn 60-jarig priesterfeest beperkt blijven tot 
een heel kleine kring. Dat was 1ste Pinksterdag. De kleine 
kring werd toen groot door de vele felicitaties per post. Heel 
fijn en gezellig!!  Maar de parochie en bijzonder pastoor 
v.d. Laar vonden dat het toch nog wat feestelijker gevierd 
mocht en moest worden. Er werd gekozen voor zondag, 
26 september. Een betere dag had niet  gekund!  De cor-
onaregels waren net grotendeels opgeheven, het zonnetje 
scheen, het werd een prachtige dag. Een feestelijke H. Mis, 
het koor en misdienaars en hartelijke preek luisterden de 
viering op, de Gildes uit Uden en Zeeland waren present, na 
afloop van de H. Mis een vendelgroet en gezellig samenzijn 
van heel veel kerkgangers met koffie, een krentenbolletje 
en persoonlijke felicitaties. De rest van de dag brachten we 
door met familie, een mooie rondleiding door de kerk en 
een feestelijk samenzijn.  Wat ben ik iedereen dankbaar, 
op de eerste plaats de Lieve Heer, maar ook al die mensen 
die ieder op hun eigen manier een bijdrage gaven aan dit 
feestelijk gebeuren door er persoonlijk te zijn, een verwen-
nerij of door die hartelijke post. DANK, HEEL VEEL DANK !!
Pastor Inno Ponsioen.

HELP: INTERKERKELIJK 
NOODFONDS UDEN
In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, 
door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn 
financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel een 
familielid of vriend die kan helpen. Toch kan het 
zijn dat ook zij de middelen niet hebben om u te 
helpen. Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke 
regeling of hulp via een welzijnsinstantie, niet 
worden gewacht.

Herkent u deze of een gelijksoortige situatie? Mogelijk dat 
HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden u wel direct 
kan helpen.

ACUTE HULP
Heeft u op dit moment acute hulp nodig omdat u en uw 
gezin anders in de problemen komen? Bent u bijvoorbeeld 
vandaag niet in staat uw boodschappen te betalen? Dan 
kan HELP! u snel helpen door u van een tas boodschappen 
te voorzien. Ook kan er naar acuut knellende rekeningen 
worden gekeken die zo nodig betaald worden of omgezet 
worden in een gift of (gedeeltelijke) lening.

BEHANDELING VAN UW AANVRAAG
Afhankelijk van de grootte van het benodigde bedrag krijgt 
u meteen antwoord of wordt uw aanvraag binnen een paar 
dagen behandeld door de leden van HELP! Zij nemen een 
besluit, bepalen de hoogte van de bijdrage en of deze wordt 
uitgekeerd als een gift dan wel als een (gedeeltelijke) lening.
Contactgegevens: noodfondsuden@gmail.com
Of bellen, (woensdags 9-12u): 0413-263154


