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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

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. 

Synodaal overleg van 
zondag 30 januari
Synode, samen op weg gaan….meer dan eens

In het kader van synodaal overleg , met parochies als 
basis, is er een bijeenkomst geweest waarin verschil-
lende interessante standpunten en gevoelens zijn
ingebracht. Er bestond binnen de groep een verlan-
gen om verder door te praten. Men wil graag meer 
tijd maken om samen na te denken over wat Kerk is 
in onze tijd, in onze parochie. Ook wil men samen
verder denken over hoe we nu toch in verbinding 
kunnen komen met mensen buiten de Kerk, en met 
mensen met een andere geloofsovertuiging. Hoe 
kunnen wij die gastvrije Kerk zijn, die we van harte
willen zijn.

Een uitgebreid verslag kunt u lezen op onze site: 
www.parochiesintpetrus.nl
Er zal een vervolg gesprek komen.

Digitale collecte
U kunt vanaf nu ook uw collectegeld betalen met uw 
smartphone. Op een aantal banken ligt een kaartje 
met een QR -code. Deze code kunt u inscannen met 
een app op uw telefoon, daarna een bedrag bepalen 
en uw goedkeuring geven. Het bedrag wordt dan 
automatisch overgemaakt naar onze parochie. Ook 
kunt u het opsteken van een kaarsje betalen met de 
QR –code.

De jongeren onder ons zal dit bekend in de oren 
klinken…

Van Carnaval tot Coronaval
Jan, ’t is vastenavond,
Ik kom niet thuis voor ’t avond,
’t Avond in de maneschijn,
Als vader en moeder naar bed toe zijn.
’k Heb geen geld om brood te kopen.
Daarom moet ik met de rommelpot lopen.
Rommelpotterij, rommelpotterij,
Geef me ene cent, dan ga ik voorbij.

De ouderen onder ons herkennen dit lied nog zeker wel. 
Door menig kind werd er langs de huizen gelopen en 
het bovenstaand liedje gezongen met de ‘foekepot’als 
begeleiding, in sommige streken van ons land ook 
wel ‘rommelpot’ genoemd. Wie kent hem nog; het 
eigengemaakt muziekinstrument!
Nadat in vele dorpen in Brabant in de jaren ’60-’70 van de 
vorige eeuw de oprichting van de carnavalsverenigingen 
op gang kwam, raakten het liedje en de foekepot in de 
vergetelheid. Carnaval werd vanaf die tijd op een andere 
manier gevierd, met prinsen en prinsessen, optochten, 
bonte avonden, enz. Uitbundiger, 4-5 dagen lang, op 
vele plaatsen al vanaf 11 november druk bezig met de 
voorbereidingen.
Geen enkel jaar werd overgeslagen totdat na de carnaval 
van 2020 het coronavirus in alle hevigheid toesloeg. 
Het jaar 2021 werd, tot veler verdriet, een jaar zonder 
carnaval. Echter is ook dit jaar op vele plaatsen het 
carnavalsfeest wederom afgelast. 

En dan komt burgemeester Paul Depla op het lumineuze 
idee om carnaval te verplaatsen naar een latere datum, 
in de lente of zomer, zodat dit feest alsnog  gevierd kan 
worden. Het coronavirus is dan milder en de temperaturen 
buiten zijn zodanig dat het feest grotendeels buiten 
gevierd kan worden, waardoor er minder besmettingen 
zullen plaatsvinden. Op zich misschien een goed idee, 
ook omdat  diverse carnavalsverenigingen hier in mee 
gaan, maar we mogen zeker niet uit het oog verliezen, 
dat het carnaval vooraf gaat, als het ware verbonden is, 
aan de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. Het 
carnavalsfeest, vastenavond, is een tijd om nog even uit 
je dak te gaan, te feesten, te drinken en te eten, om dan 
op Aswoensdag het askruisje te halen als begin van de 
vastentijd. 
Daarbij is carnaval traditie, cultuur, verbonden met de 
Katholieke Kerk, dat moeten we koste wat kost in ere 
houden. We haalden het vroeger toch ook niet in ons 
hoofd om in de zomer met de foekepot in de hand langs 
de deuren te gaan zingen!  
Tot slot: willen we toch, om praktische redenen, de 
feestelijkheden aangaande carnaval verplaatsen naar 
een andere tijd, dan mag men het zeker geen carnaval 
gaan noemen. 
Om deze feesten helemaal tot hun recht te laten komen 
zou men beter kunnen kiezen voor een andere naam. 
Wat vindt u van Coronaval!!
Diaken Henk van Thiel

VASTEN
Vier weken voor Pasen
zijn een louteringsfase,
een pas op de plaats

met wat minder praats.
Je iets ontzeggen

valt moeilijk uit te leggen
aan iemand die alles al heeft
en om het geloof niets geeft.

Tot inkeer komen zorgt misschien
dat we scherper in gaan zien

hoe we in het leven staan,
en minder zelfgenoegzaam  

tot bezinning komen
om te durven dromen

dat oprecht bescheiden soberheid
de tegenstelling is van ijdelheid.

Marianne du Maine

Nico Verstraten
Een fantastisch mens, die het ‘samen kerk zijn’ in daden weet om te zetten.

Door Marianne du Maine

LOOPBAAN
Nico, als derde kind uit een gezin met 10 kinderen, 
begon als raper bij een eierenhandelaar, wat hij tot 
zijn 18e heeft gedaan.”Ik haalde mijn rijbewijs en ben 
vrachtwagenchauffeur gebleven tot mijn 71e”, zegt hij 
trots. Na zijn diensttijd trouwde hij in 1966 met Annie 
en stichtten zij een gezin.
Nico werkte bij verschillende bedrijven en vervoerde o.a. 
bouwmaterialen. 
Het chauffeursvak voerde hem enkele jaren naar het 
buitenland waardoor hij meerdere dagen van huis weg 
was. Annie vond het uiteindelijk wel genoeg en Nico kon 
dichterbij huis een chauffeursbaan vinden waar hij met 
plezier werkte tot hij met 61 jaar in de vut kon.

VRIJWILLIGERSWERK
Jas van Stiphout (oprichter Caritas Uden) vroeg 25 jaar 
geleden aan Nico hulp bij het inladen van de vrachtwagen 
en plande hem meteen in voor die aankomende zaterdag! 
Sindsdien is Nico een onmisbare kracht bij de Caritas. 
Meermaals bracht hij hulpgoederen naar Roemenië en 
zag de bittere armoede en hoe de spullen van Caritas 
meer dan nodig waren.  
Als scheidsrechter floot hij 25 jaar lang via de KNVB de 
wedstrijden voor Zuid- Nederland en sinds 8 jaar bij het 
damesvoetbal in Volkel en Vorstenbosch, en zaalvoetbal 
in Boekel, Gemert en Erp. 
Bij Huize St. Jan is Nico met zijn humor en vrolijkheid 
een welkome kracht. Naast het uitvoeren van allerlei 
klussen, functioneert hij als omroeper bij de Bingo en 
helpt bij de driedaagse wandeltocht of bij de kermis op 
het binnenterrein.

Pastoor Ponsioen stelde hem een keer de vraag om te 
dienen bij een uitvaart. Aanvankelijk was Nico daar 
huiverig voor omdat hij vreesde zijn tranen niet te 
kunnen bedwingen. Deze emoties wuifde de pastoor weg; 
“Dá kunde gij, ook wíj moeten wel eens een traantje laten 
en daar hoefde oe eige niks veur te schamen”.

Vanaf die dagen is Nico regelmatig acoliet. Daarnaast 
brengt hij met liefde en plezier, soms met Annie, 
regelmatig ongeveer 1200 brieven van de kerk rond. Ook 
knapt hij veel karweitjes op, in samenwerking met Noud 
van der Heijden de voorzitter van het kerkbestuur. 

KERK IN DE TOEKOMST 
 “De laatste tijd zie ik in deze kerk meer jeugd komen. Ik 
denk wel dankzij deze pastoor. Hij trekt meer volk zonder 
af te wijken van een ‘katholieke mis’.
Het zou geweldig zijn als er meer vrijwilligers zijn voor 
de kerk. In plaats van thuis te zitten kun je zoveel goeds 
doen voor anderen.”

Met zijn 78 jaar laat Nico Verstraten een ongelooflijke 
drijfveer zien om zich voor anderen in te zetten. “Maar”, 
voegt hij toe, “dankzij de steun van mijn vrouw kan ik 
dit werk doen!”

Opening MARIAKAPEL 
Odiliapeel
Op 11 februari wordt de Mariakapel geopend; op de dag 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
Om 19:00 uur is er een H. Mis met aansluitend inzegening 
van de kapel.

De werkgroep “Kerkenvisie” is belast geweest met 
herbestemming/voortbestaan van onze kerk de Heilige 
Kruisvinding. In deze werkgroep is ook aan de orde 
gekomen dat het wenselijk zou zijn dat parochianen 
dagelijks een kaarsje kunnen aansteken of een gebed/
stiltemoment bij Maria kunnen doen. 

In de kerk is bij de toren een aparte ruimte gecreëerd 
voor deze Mariakapel. Deze ruimte is via de zijdeur bij 
de toren van de kerk toegankelijk.

De kapel zal dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur geopend 
zijn. 
De Mariakapel is kosteloos gerealiseerd dankzij 
vrijwilligers en aangeboden diensten! 


