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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

Viering derde zaterdag van 

de maand om 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. 

Peuterkleutervieringen
We willen gaan starten met peuterkleutervieringen. 
Een viering van ongeveer dertig minuten, speciaal voor 
peuters en kleuters, en hun (groot)ouders, om hen op een 
speelse manier vertrouwd te maken met de kerk en Onze 
Lieve Heer. Een kort moment waarin we samen luisteren 
naar een verhaal, we een kaarsje aansteken, samen een 
kindergebedje bidden en elkaar ontmoeten. Ik ben op 
zoek naar een of twee enthousiaste jonge mensen die dit 
samen met mij willen oppakken. Wil je meer informatie 
of denk je, dit is iets voor mij, bel dan met Ingrid van 
Meer: 06 – 12 867 084.

Met Franciscus mee op weg 
naar Pasen: Kinderkruisweg 
speciaal voor gezinnen
Franciscus zit op de trappen voor zijn kerkje; natuurlijk is 
hij niet alleen. Als Franciscus buiten zit, wil iedereen bij hem 
zijn, dan willen ze luisteren naar zijn verhalen. ‘Vertel ons 
nog een keer over Pasen!’, roept iemand als hij lang zwijgt. 
Vertellen wil Franciscus graag. Hij neemt hen mee het kerkje 
in. In zijn kerkje heeft hij overal afbeeldingen gehangen. 
Afbeeldingen van het verhaal van Pasen. ‘Kijk’, zegt hij, ‘Kijk, 
hier zie je het hele verhaal. Het is een droevig verhaal, maar 
ik vertel het zo graag omdat het einde zo mooi is’. Samen 
lopen ze langs de afbeeldingen en telkens staan ze even stil. 
Samen gaan ze op weg naar Pasen, stap voor stap.
Wat zou het mooi zijn als wij met veel kinderen, ouders 
en grootouders met deze mensen mee op weg gaan. U 
bent allen heel welkom op  15 april om 15.00 uur in de St. 
Petruskerk te Uden. 

Overweging: er is geen prijs voor liefde!
Er is een verhaal dat gaat over een klein manneke dat een 
klein hondje wilde kopen. Op de boerderij zei de boer 
tegen hem dat de vier puppy’s veel te duur voor hem 
zijn. Maar het manneke bleef volhouden: ‘Ik heb 50 cent. 
Is dat genoeg om te kijken?’ ‘Zeker’, zei de boer en hij 
floot een deuntje. ‘Dolly’, riep hij. Dolly kwam aangerend 
met vier kleine bolletjes wol. Maar het manneke had in 
het hok nog iets zien bewegen. Langzaam verscheen er 
nog een bolletje wol, maar dat was veel kleiner dan de 
andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje 
het hok uit en op een wat onhandige wijze begon het 
hondje vooruit naar het hek te hobbelen terwijl het z’n 
best deed de andere hondjes bij te houden. ‘Ik wil die 
hebben’, zei het jongetje. ‘Jochie, je wilt dat hondje echt 
niet. Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals 
andere hondjes dat kunnen. Toen begon de jongen zijn 
broekspijpen op te rollen en de boer zag dat de jongen 
aan allebei zijn benen een stalen beugel droeg. De jongen 
zei: ‘Ik kan zelf ook niet zo goed rennen. Maar dit kleine 
hondje heeft toch iemand nodig die hem begrijpt’! De 

boer pakte toen die puppy op en zei: ‘Hier, hij is gratis. 
Er is geen prijs voor liefde’. De les van dit verhaal mag 
zijn dat God niet alleen aanwezig is in mooie woorden! 
God is ook aanwezig in de zoekers en twijfelaars. In al die 
mensen die het niet zoeken binnen onze Kerken maar 
voor wie het leven ook dierbaar is, niet alleen voor henzelf 
maar evengoed voor hun naasten. Die in mensen dat 
kleine manneke met zijn puppy, God’s gelaat zien en 
respect en eerbied tonen voor hun levens. Ik heb het al 
vaak gezegd: er zijn veel meer gelovige christenen, dan 
wij die regelmatig kerken. Natuurlijk mogen we blijven 
komen, want we hebben het samen nodig om elkaar te 
bemoedigen, om vol te houden, om inspiratie te vinden, 
ja, om  God te ontmoeten. Ik blijf me daarom ook inzetten 
om te werken aan een brede Kerk waar veel meer mensen 
zich thuis voelen. Waar diversiteit geen verkeerd woord 
is. Maar waar wél met z’n allen wordt gewerkt aan die 
nieuwe samenleving waarvan we mogen zeggen: dat God 
er graag wil verblijven tussen zijn volk.

Pastoor John van de Laar.

Vastenmaaltijd
Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het 
met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht 
te delen met een ander mens die uw steun hard 
nodig heeft.
Het is weer zover, de veertigdagentijd, met daarbij 
traditioneel onze aandacht voor de vastenactie; dit 
keer niet gehinderd door coronamaatregelen. Onder 
het motto ‘Samen sterk voor afvalverzamelaarsters 
in Brazilië’, ondersteunt de Vastenactie dit jaar 
een project om de omstandigheden te verbeteren 
van meisjes en vrouwen die onder erbarmelijke 
omstandigheden vuil verzamelen, door o.a. de 
verstrekking van beschermingsmiddelen en 
training.

De M.O.V. organiseert ook dit jaar weer  een 
vastenmaaltijd. Met deze solidariteitsmaaltijd 
willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen 
en ons verbonden weten met onze noodlijdende 
medemens; de kosten bedragen €  12.50 per persoon.

U bent van harte welkom op dinsdag 29 maart 
a.s. in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in 
Uden, aanvang 18.00 uur. Aanmelden bij het 
parochiecentrum, 0413 – 263154, of  per email via: 
info@parochiesintpetrus.nl.

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in 
alle kerken van onze parochie collectebussen of 
mandjes voor dit goede doel te vinden zijn. Of u 
kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v.  ‘Vastenactie 2022’. 
Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk! 

Alvast hartelijk bedankt.

Goede Week en 
Paasvieringen 2022
Sint Petrus kerk Uden: 
Zaterdag 9 april 18.30 uur Palmpasen, Petrus 2.0
Zondag 10 april 10.30 uur Palmpasen
Maandag 11 april 18.30u  Boeteviering, Petrus 2.0

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering, 
aansluitend open kerk voor aanbidding tot 20.45 uur

Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
Vrijdag 15 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering
Zaterdag 16 april 19.00 uur Paaswake, Petrus 2.0
Zondag 17 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen
Maandag 18 april 10.30 uur  Hoogmis van Tweede 

Paasdag

Sint Agathakerk Boekel: 
Zondag 10 april 10.30 uur Palmpasen
Donderdag 14 april 19.00 uur  Witte Donderdagviering
Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 16 april 21.00 uur Paaswake
Zondag 17 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen
Maandag 18 april 10.30 uur  Hoogmis van Tweede 

Paasdag

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: 
Zondag 10 april 09.00 uur Palmpasen
Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering
Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
Zondag 17 april 09.00 uur Hoogmis van Pasen
Maandag 18 april 09.00 uur  Hoogmis van Tweede 

Paasdag

Heilige Jozef kerk Venhorst: 
Zondag 10 april 09.00 uur Palmpasen
Vrijdag 15 april 15.00 uur Open kerk
Zondag 17 april 09.00 uur Hoogmis van Pasen

Heilige Antonius Abt kerk Volkel:
Zondag 10 april 10.30 uur Palmpasen
Vrijdag 15 april 15.00 uur Open kerk
Zondag 17 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel: 
Zaterdag 9 april 18.30 uur Palmpasen
Vrijdag 15 april 15.00 uur Open kerk
Maandag 18 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen

‘Een gedachte voor iedere dag’
Onder deze titel is onlangs de Nederlandse vertaling 
verschenen van een boekje met citaten van de heilige 
Bernadette Soubirous, aan wie Maria in 1858 is verschenen 
in Lourdes. De vertaling is van de hand van Theo van 
Osch, tot medio 2017 pastoor in onze St. Petrusparochie. 
Het is uitgegeven bij Uitgeverij Adveniat en het eerste 
exemplaar werd door Theo samen met Leo Fijen op 13 
februari overhandigd aan Mgr. Harrie Smeets, bisschop 
van Roermond. Het boekje bevat een korte biografie van 
Bernadette en een verslag van de verschijningen. Voor 
iedere dag van het jaar is er een, soms ook geestig, citaat 
uit haar geschriften en uitspraken: bondige en pakkende 
uitspraken en leringen van de oude woestijnvaders en 
-moeders. Het leven en de woorden van Bernadette 
zijn meer dan een vroom devotieboekje. Het zijn 

waarachtige spirituele pareltjes die een goede gedachte 
willen meegeven om de dag mee door te brengen. Het 
boekje is geschikt om overal gelezen te worden, thuis, 
onderweg of op bedevaart. Ziekte en lijden zijn Bernadette 
niet bespaard gebleven, en daardoor heeft Bernadette 
deelgehad aan het lijden en sterven van Jezus, om 
vervolgens – evenals Hij – op nog jonge leeftijd door de 
dood heen het nieuwe en eeuwige leven binnen te gaan.

Het is voor €10,00 verkrijgbaar bij:

Uitgeverij Adveniat, 
Postbus 44, 3740 AA Baarn, 
tel. 088 238 36 00, of email
Info@adveniat.nl.

De positie van de vrouw 
in de kerk, dit in het kader 
van de Synode 2021-2023
Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. 
In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen 
om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de 
wereld. De paus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen 
uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze 
uitnodiging van harte aan en zal zich bij dit proces de 
komende maanden inzetten voor het ophalen van 
verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-
Katholieke Kerk.
De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken 
over onder andere de gemeenschap en de praktische 
invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in 
de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere 
kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. 
Iedereen kan meedoen met deze verschillende gesprekken. 
Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het NKV wil, in het 
kader van dit synodale proces, een goed podium bieden 
aan vrouwen

Digitale vragenlijst voor vrouwen
Vanaf 17 januari 2022 kan  via de website van het NKV met 
een online vragenlijst antwoord gegeven  worden op de 
kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke 
kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen 
zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de 
synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel 
te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling 
hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen 
ontstaan.  De consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april 
zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden. In 
april werken we verder aan de resultaten en in mei dragen 
we  de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van 
Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Voor meer informatie: https://www.unkv.online/synode


