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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 16.00 u, 

Zondag 10.30 u, 

weekdagen 16.00 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 16.00 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

H. Kruisvinding 

Odiliapeel
Oudedijk 43, 5409 

AB Odiliapeel

eerste zaterdag van 

de maand 16.00 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. 

VREDE

Bij het kindje Jezus van lang gelee
dromen mensen over pais en vree. 
Bidden eerbiedig op hun knieën
zich afvragend wat ze bezielen

om ieder jaar opnieuw te wensen
dat er vrede komt onder de mensen;

terwijl de vrede dichterbij is dan we denken
als we het elkaar maar schenken.

 Marianne du Maine

Een verhaal over 
de Kerstnacht
Er was er eens een jongetje die al jaren op school over 
God had horen vertellen, die besloot zelf op de dag voor 
kerst opzoek te gaan naar God. Hij dacht dat zijn 
zoektocht wel lang zou duren. Daarom pakte hij de oude 
gymtas van zijn vader. Deze stopte hij vol met een paar 
repen, ook wat limonade  natuurlijk en zijn teddybeer. 
Hij trok zijn dikke jas aan, want het was koud buiten. 
Zonder zijn moeder iets te vertellen vertrok hij, op zoek 
naar God. Hij had niet ver gelopen toen hij al moe werd 
en besloot even te rusten. 

Aan de andere kant van de straat was een park en vlak-
bij het gras ook een bank. Er was niemand anders in het 
park dan alleen een oude vrouw zittend op een bank. 
Met moeite klom hij op de bank en zat naast haar. Lange 
tijd zaten de twee naast elkaar zonder iets te zeggen. 
Toen draaide hij zijn hoofd naar haar en vroeg of ze 
dorst had. Ze glimlachte naar hem en knikte. Allereerst 
kwam zijn teddybeer uit de gymtas, maar ook het flesje 
limonade. Ze dronken het samen op en zaten stil naast 
elkaar, met de teddybeer tussen hen in. Toen hij vroeg 
of ze ook een reep wilde, samen aten ze die even later 
op. Hij praatte over school, over thuis, over zijn hond, 
over alles. De tijd verstreek, het werd al vroeg donker 
en zo kwam het moment dat hij weer naar huis moest. 
Zo klom hij van bank en stopte zijn teddybeer weer in 
de tas. Hij zei de oude vrouw gedag en draaide zich om. 
Hij liep een paar stappen van haar vandaan en bedacht 
zich wat voor een vriendelijke glimlach ze had. Hij wilde 
haar glimlach nog één keer zien. 

Daarom draaide hij zich om, liep naar haar toe en 
gaf haar een dikke kus. De oude vrouw straalde over 
haar hele gezicht. Hij glimlachte terug en ging op weg 
naar huis. Thuis wachtte zijn moeder op hem, dodelijk 
ongerust. “Waar was je, ik was ongerust. Waar ben je 
geweest?” Hij keek naar haar en glimlachte. “Je hoefde 
niet bezorgd te zijn. Ik ben vanmiddag in het park gewe-
est samen met God.” Zijn moeder was sprakeloos. Vol 
blijdschap ging hij verder. “Ik heb nooit geweten dat ze 
zo oud was, en zo verdrietig!” 

Ondertussen ging ook de oude vrouw, moeizaam lopend 
naar huis. Haar volwassen zoon stond in de deuropen-
ing op haar te wachten. “Moeder”, zei hij, “waar ben je 
geweest, het is kerstavond?  Ik heb je overal gezocht. 
Waar ben je geweest?” Haar gezicht straalde. Ze glim-
lachte naar hem en zei: “O, je hoefde niet bezorgd te 
zijn. Ik was in het park, samen met God.” Haar zoon was 
sprakeloos. Maar zij ging verder: “Weet je, ik had nooit 
verwacht dat hij zo jong was, als een kleine flapuit, gek 
op z’n teddybeer”. 

God wordt mens, dat vieren we met Kerstmis, nabij in 
Jezus zijn Zoon. Maar God kunnen we ook ontmoeten in 
de ander, dat is de boodschap van het bovenstaande ver-
haal. Mede namens de teamleden, het parochiebestuur 
én alle trouwe medewerkers en medewerksters wens ik 
U van harte een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2022. 
Pastoor John van de Laar.

Programma Kerstmis 
2021 en jaarwisseling
Reservering is nodig voor alle kerken! 
Aantal volgens de anderhalve meter richtlijn. 

Mondkapje verplicht bij binnenkomst, bij 
beweging en bij het verlaten van de kerk.

Uden St. Petrus kerk, opgeven tel. 0413-263154
24 december: 16.00 uur 
Besloten Gezinsviering Petrus 2.0
25 december: 10.30 uur Hoogmis 
(uitzending Landerd TV)
26 december: 10.30 uur Hoogmis

Boekel St. Agatha kerk, opgeven tel. 0492 322257
25 december: 09.00 uur Heilige Mis
25 december: 10.30 uur Hoogmis 
26 december: 10.30 uur Hoogmis

Zeeland St. Jacobus kerk, opgeven tel. 0486 452128
25 december: 09.00 uur Hoogmis
26 december: 09.00 uur Hoogmis 
(uitzending Landerd TV)

Odiliapeel Kerk Heilige Kruisvinding, 
opgeven tel. 0413-274134 of 06-30840406
24 december: 16.00 uur Kerstviering
26 december: 10.30 uur Kerstviering

Venhorst St. Jozef kerk, opgeven tel. 06-30239206
25 december: 09.00 uur  Kerstviering
26 december: 09.00 uur Kerstviering

Volkel Heilige Antonius Abt kerk, 
opgeven tel. 0413-272544
25 december: 10.30 uur Kerstviering 

Oud- en Nieuwjaar 
Uden St. Petrus kerk (geen opgave nodig)
31 december: 16.00 uur Oudejaarsviering
1 januari: 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Boekel St. Agatha kerk (geen opgave nodig)
1 januari: 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Zeeland St. Jacobus kerk (geen opgave nodig)
1 januari: 09.00 uur Nieuwjaarsviering 

Odiliapeel Kerk Heilige Kruisvinding 
(geen opgave nodig)
1 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Kerst voor iedereen 
met Petrus 2.0
Vrijdag 24 dec. zal er om 16.00 uur een 
Kerstgezinsviering zijn in de Petruskerk, met als
thema : “Jezus brengt vrede”. Aanmelden  bij het paro-
chiecentrum is noodzakelijk. De viering zal worden op-
geluisterd door het Petrus 2.0 kinderkoor met muzikale 
begeleiding van enkele tieners. 

U bent van harte welkom om met ons mee te vieren. In 
de kerk via reservering, dan wel via de livestream van de 
kerkomroep.nl. Alle kinderen worden uitgenodigd om een 
gele ster te maken met een kerstwens. ( Ster maximaal 20 
cm breed) Deze ster mag tot uiterlijk 23 dec. afgegeven 
worden bij het parochiecentrum. De sterren worden op-
gehangen in de boom naast de kerststal.  Tweede Kerstdag 
zullen de sterren worden aangeboden aan de bewoners 
van huize St. Jan. We hopen op veel sterren zodat we het 
licht van Kerstmis goed zichtbaar kunnen maken.

Synode, gestart in Rome,  
via Den Bosch nu ook 
in onze Petrus parochie 
met onze eigen pastoor!
Pastoor John van de Laar en Ingrid van Meer, lid van de 
parochie en werkzaam in het Bisdom van 
Den Bosch, nodigen belangstellenden uit om deel te 
nemen aan het gesprek dat  plaatsvind aansluitend aan 
de Heilige Mis op zondag 30 januari tot ongeveer 13.00 
uur.

De door de bisschop gekozen thema’s van de synode 
zijn: participatie,  missie en gemeenschap.
 Aanmelden is noodzakelijk en er is een maximumaan-
tal van 20 personen per bijeenkomst.  Zo is het ook echt 
mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Bij grote be-
langstelling zullen we een extra bijeenkomst plannen. 
Aanmelden kan tot 27 januari via 
info@parochiesintpetrus.nl , o.v.v. uw naam en telefoon-
nummer. We hopen van harte samen met u op weg te 
gaan, en zo bij te dragen aan toekomst van de katholieke 
kerk, van onze kerk.

Indiase priester  stagiair 
komt naar onze parochie
Met ingang van vrijdag 10 december 2021 zal Pater Jinu 
Chacko uit India, een stage komen lopen in onze St. 
Petrus parochie. Hij komt hier om zich rustig in te werk-
en in de Nederlandse kerk. 

Hij betrekt een eigen appartement en zal mee  eten in de 
pastorie. De stage is op verzoek van en wordt bekostigd 
door het bisdom van Den Bosch. We heten Pater Jinu 
van harte welkom en wensen hem alle zegen en succes.
En als u hem tegenkomt: maak rustig een praatje!
Ik ken Indiase priesters als heel open en attent van aard. 
Pastoor John van de Laar.

Kerststalbezoek
De kerken in Zeeland en Uden zijn op de Eerste en 
Tweede Kerstdag open van 13.00 tot 16.00 uur voor een 
bezoek aan de kerststal.
Van harte welkom!

WIJ HIELDEN ALLEN 
VEEL VAN HEM
Maar pastoor Ponsioen hield ook van U en van jou. Hij 
was dankbaar dat hij zo welkom was, dat hij zoveel 
vertrouwen kreeg van U en van jou. Hij vond zich een 
gezegend mens. Ook wij zijn dankbaar voor de warme 
hartelijkheid die wij mochten ontvangen rond de dagen 
van zijn overlijden. 

Dank, heel veel dank hiervoor. 
Resi van Hettema, Familie Ponsioen en 
Familie van Hettema

Levende kerststal 
in Zeeland
Op zondag 19 december is er een kerstgroep die het 
kerstverhaal uitbeeld, aanvang 15.00 uur.


