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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

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
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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. 

Leven naar je doopsel!
Soms denk je dat je iemand kent, dat je ‘doorhebt’ hoe 
die is en denkt, maar het beeld dat jij van iemand hebt, is 
vaak heel anders dan de werkelijkheid. Vaak ‘ontdekken’ 
we de ander pas na een gesprek dat de diepte in gaat. Er 
openbaart zich dan een nieuwe realiteit. Het gebeurt ook 
dat anderen je vertellen hoe je moet denken over deze 
of gene. Zo vormen vooroordelen en roddel dikwijls de 
basis waarop wij ons een beeld vormen van de mensen 
om ons heen. En pas wanneer we de ander zelf ervaren, 
denken we eens na en gaan we met andere ogen kijken 
naar de persoon in kwestie. Bij Zijn doopsel krijgt Jezus 
naam en faam, niet door mensen maar door God. Wat de 
mensen van Hem denken of zeggen, is niet zo relevant; 
dat berust vaak op zelfgemaakte beelden! Wat God van 
Jezus denkt en zegt, is de pure waarheid; zó is Hij echt! 
Wie gedoopt is met water, ooit en lang geleden, zal in 
het kijken naar de medemensen zijn oor altijd te luister-
en mogen leggen bij de stem uit de hemel en niet bij 
de veelheid van stemmen en meningen van de mensen. 
Dus is het goed te bidden dat de Geest ons telkens weer 
aanvuurt, aanspoort om er serieus werk van te maken 
ons doopsel echt te beleven. Hoe doe je dat, jouw doopsel 
beleven? In eerste instantie door tot het besef te komen 
dat ook bij jouw doopsel de hemel is opengegaan en dat 
God gezegd heeft: “Jij bent mijn veelgeliefd kind, Ik zie 
jou graag!” Het besef graag gezien te worden door God, 
ook al zijn we zwak en maken we fouten, is van enorm 
belang. Want wie van harte bemind wordt, zal ook zelf 
makkelijker van harte liefhebben. Een doopsel met het 
vuur van Gods Geest beleef je als christen alle dagen, 
daar waar jij ervoor kiest naar de ander te kijken met 
Gods ogen. Daar waar jij spreekt en handelt in Jezus’ 
Geest, vol liefde. Een doopsel is in die zin niet voor eens 
en altijd, maar eerder voor toen, nú en altijd. 
Pastoor John van de Laar.

DUIZEND MAAL DANK!
Recent heb ik, heel rustig, de tijd ervoor nemend, alle 
beterschapswensen en kerstkaarten nagelezen. Even-
als ook alle Facebook berichten. Wat een bijzonder 
warme liefdevolle deken kwam er over mij heen. Ik 
ging ervan blozen en ben er ook verlegen van! 

Via deze weg wil ik iedereen van harte danken voor 
zoveel medeleven en goede wensen. Héél bijzonder 
om dit te mogen ervaren. Ik heb veel geluk gehad! De 
gebeden en kaarsen hebben zéker hun werk gedaan. 
Het leven is niet maakbaar, maar overkomt ons. Weet 
dat ik het goed maak! En wat er ook voorkomt op je 
levens pad, je komt er vaak sterker uit. 

Nogmaals, duizend maal dank en ik wens u van harte 
alle goeds voor de toekomst. In geloof en vertrouwen!
Met dankbare groet, Pastoor John van de Laar, Uden.

Tarieven kerkelijke 
diensten St Petrus-
parochie Uden in 2022 
H. Mis stipendium: € 12,50
Huwelijksviering: € 390,--
Jubileumviering: € 295,--
Uitvaart, (inclusief absoute en 
avondwake, mits in dezelfde plaats): € 495,--
Avondwake, inclusief absoute: € 495,--
Alleen absoute, begraaf- 
plaats/crematorium Uden: € 325,--
Uitvaart kind: € 250,--
Doop: vrijwillige bijdrage

Overige tarieven kunt u vinden op onze 
parochie site (www.sintpetrusparochie.nl)

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

Synode gestart in Rome en via Den Bosch
nu ook in onze Petrus parochie
Pastoor John van de Laar en Ingrid van Meer, tevens lid 
van de parochie en werkzaam in het Bisdom van Den 
Bosch, nodigen belangstellenden uit om deel te nemen 
aan het gesprek dat plaats zal vinden 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 maximumaantal van 20 
personen per bijeenkomst.  Zo is het ook echt mogelijk 
om met elkaar in gesprek te gaan. Bij grote belangstelling 
zullen we een extra bijeenkomst plannen. Aanmelden 
kan tot 27 januari via, info@parochiesintpetrus.nl, 
o.v.v. uw naam en telefoonnummer. 
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.

Gebed van de R.-K. bisschoppen voor de coronatijd

VERTROUWEN
Vanmorgen hoorde ik een merel fluiten

blij en helder klonk zijn lied.
Het is nog winter buiten

of telt dat voor een vogel niet?

Zo fluit hij zonder zorgen
het voorjaar tegemoet.

Ik geniet van deze morgen
vandaag is het juist goed.

Zeker is het  niet normaal
er kan nog sneeuw komen, en kou,
zijn zang is te vroeg, teveel kabaal!

In deze tijd hoort alles koud te zijn en grauw!

Als ik zelf een vogel mocht zijn, 
dankte ik de Heer met jubelzang.

‘Vertrouwen’ zou mijn boodschap zijn.
Want soms mag je somberen,
maar wees vooral niet bang.

Marianne du Maine


