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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
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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. 

Dagbedevaart 

‘In de voetstappen 
van Peerke Donders’ 
Ga je mee naar Peerke Donders?  Bestemd voor 
gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en 
vriendjes, ze zijn allemaal van harte welkom. Met 
de bus? Wie ver weg woont kan met de bus worden 
opgehaald en thuisgebracht. Laat je parochie weten 
dat je gaat. Zo kunnen we groepjes maken voor bus-
vervoer. 

Aanmelden: vul het aanmeldingsformulier in op 
de website van bedevaartorganisatie Huis voor de 
Pelgrim, de kosten voor de dag bedragen € 5,00 per 
persoon. Inschrijven vóór 1 juni.
Voor meer informatie: https://www.bisdomden-
bosch.nl/gezinsbedevaart-peerkedonders/ h

Koorzang uit 
Oekraïne 
Op 22 mei a.s. zal de eucharistieviering van 
10.30 uur  in de St. Petruskerk te Uden worden 
opgeluisterd met gezangen uit de Orthodoxe 
Ritus. Deze gezangen, uitgevoerd door het Koor 
Druzhba uit Helmond, zorgen telkens weer voor 
een heel aparte beleving van een kerkdienst. 

Op 7 maart jl. heeft Koor Druzhba, een liveoptreden 
verzorgd tijdens de tv-uitzending “Tijd voor Max”, die 
geheel in het teken stond van de situatie in Oekraïne. 
De daar gezongen smeekbede aan God, voor vrede, 
rust, waakzaamheid, goede gaven en een lang en 
gelukkig leven voor Oekraïne, Bozje Velikij Jedinij, zal 
ook tijdens de eucharistieviering op 22 mei worden 
gezongen.  De dienst wordt speciaal opgedragen 
voor de vele medemensen uit Oekraïne, die zo 
veel te lijden hebben onder het oorlogsgeweld. 

Ga mee op bedevaart 
naar Lourdes! 
Van 12 tot en met 17 september 
gaan we op bedevaart naar Lourdes. 
Gaat u mee?

In de Grot van de verschijningen mogen we Maria 
ontmoeten en al onze vragen en zorgen, maar ook 
onze dankbaarheid voor de mooie momenten in 
het leven, bij haar neerleggen. “Ga aan de pries-
ters zeggen hier een kerk te bouwen,” vroeg Maria 
aan Bernadette. Ze bedoelde niet alleen een stenen 
kapel, maar ook een kerk van levende stenen. Met 
duizenden andere pelgrims mogen we in Lourdes 
samen een levende kerk vormen. We nemen deel 
aan de grote internationale plechtigheden en pro-
cessies en we vieren de eucharistie samen met de 
andere Nederlandse pelgrims die op dat moment 
in Lourdes zijn. Voor het vervoer naar Lourdes gaan 
we per vliegtuig vanaf Maastricht-Aachen Airport. 
We gaan daar samen met de bus naar toe. In Lour-
des verblijven we in een eersteklas hotel. Deze reis 
is ook geschikt voor mensen die zorg nodig heb-
ben. De vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim 
staan klaar om u desgewenst te helpen. De kosten 
van deze 6-daagse bedevaart bedragen € 975,-; alles 
inbegrepen. Als parochie hopen we met een mooie 
groep deze bedevaart naar Lourdes te kunnen 
maken. Gaat u mee? Meld u aan via het parochie-
centrum in Uden, Kerkstraat 25. Inschrijfformulie-
ren liggen daar voor u klaar.

Overweging over Maria
God heeft Maria een bijzondere rol gegeven in de Kerk 
en de wereld. Toen Jezus aan het Kruis hing, heeft Hij 
Zijn Moeder gegeven aan Johannes, Zijn beste vriend: 
“Johannes, ziedaar uw Moeder (…) Moeder, ziedaar uw 
zoon”. Door ons doopsel zijn wij ook vrienden van de 
Heer en ook tot ons zegt Hij: “Ziedaar uw Moeder”. Maria 
is onze Moeder. God heeft de hele mensheid, al Zijn 
mensen, toevertrouwd aan de bescherming van Maria. 
Zij is onze Voorspreekster en Helpster. Onze Hemelse 
Moeder Maria is degene die ons de Heilige Geest, Gods 
liefde en vrede, bemiddelt. De bedevaartplaatsen, ook in 
Nederland, zijn voor veel gelovigen veilige havens in de 
woelige wereldzee. Mensen werden en worden hier diep 
geraakt en geïnspireerd. De meimaand is toegewijd aan 
Maria. Als we hier komen, in de kerk, ontmoeten we de 
verrezen Heer in de Heilige Eucharistie en dan gebeurt 
er iets. We worden wakker geschud en aangemoedigd 
door de Heer zelf. We mogen elkaar eraan herinneren dat 
wij de volgelingen van Jezus, de Heer zijn en dat we dat 
mogen laten zien overal waar we leven en zijn. Roepen 
wij in deze meimaand, de voorspraak in van Maria, opdat 
Zij ons zou helpen bij alles wat ons bezig houdt, tot geluk 
van onszelf en van elkaar. Moeder Maria, bid voor ons.

 Pastoor John van de Laar.

Informatieavond gemist voor Communie en Vormsel?
Heeft u de info-inschrijfavonden gemist? Aanmelden 
voor het seizoen 2022-2023 van Petrus 2.0 is nog steeds 
mogelijk. Bij de St. Petrus parochie is de voorbereiding op 
de eerste communie en het vormsel geïntegreerd in het 
familiepastoraat. Maandelijks bieden we de gelegenheid 
voor het hele gezin om samen te komen, elkaar te 
ontmoeten en samen te groeien in geloof. Waarbij er voor 
alle kinderen catechese wordt gegeven in een vorm die 
past bij hun leeftijd. Ook voor ouders is er de mogelijkheid 
om met andere ouders te praten over onderwerpen uit 
het dagelijks leven.  

Het nieuwe seizoen van Petrus 2.0 start op zaterdag 25 
september om 09.30. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ingrid van Meer, op 0612867084, of stel 
uw vraag via  info@parochiesintpetrus.nl  Namens het 
team van Petrus 2.0, hartelijk welkom! Op 11 september 
verzorgen we om 11.45 de eerste peuter- en kleuterviering 
van het nieuwe seizoen. Ouders en grootouders zijn 
welkom om op een speelse en  laagdrempelige wijze met 
de jongste (klein-) kinderen te komen vieren. Waarbij het 
elkaar ontmoeten een belangrijk onderdeel is!

Een gedachte bij het hoogfeest 
van Hemelvaart op 26 mei 2022
Hemelvaart is tot op de dag van vandaag een door de 
burgerlijke overheid ons gegeven vrije dag. Heel wat 
mensen komen naar aanleiding van dit feest naar de kerk. 
Maar de hemelvaart van Jezus is geen moment van rust 
of pauze, integendeel! De apostelen, de leerlingen, ze 
dienen zich voor te bereiden op de komst van de H. Geest, 
de Helper. Met Zijn gaven zullen ze kracht ontvangen 
om aan de slag te gaan in de wijde wereld. Hun blik, nu 
omhoog gericht naar de hemel, zal worden gevestigd op 
de mensen om hen heen. Verticaal wordt horizontaal, 
maar niet oppervlakkig! De boodschap die ze vertellen of 
te verkondigen hebben, is er één met een diepe inhoud: 
het gaat om God én om mensen. Ons geloof, dat we mogen 
vieren en delen met elkaar, is vol tegenstellingen. Van 
de ene kant is het heel individueel, persoonlijk, maar 

tegelijk is het gericht op de groep, op de gemeenschap. 
Wij richten ons tot God en God stuurt ons naar mensen 
toe. Er is heel wat blijheid en vreugde maar ook verdriet 
te delen: kruis én verrijzenis. In elke fase van ons leven 
ontdekken we nieuwe aspecten aan ons gelovig leven. De 
klemtoon wordt weleens anders gelegd, al naargelang de 
omstandigheden. Onze blik gaat dán omhoog naar God 
in de hemel en dan weer omlaag naar mensen hier op 
aarde. Hemelvaart is zo’n moment om even naar boven te 
staren; even pauze nemen om je als het ware te warmen 
aan de stralen van het licht op je gezicht. En dan kun je 
weer verder. 
Het leven kan weer z’n gewone gang gaan, want je hebt 
de warmte, de kracht van Gods Geest al even gevoeld. 
 Pastoor John van de Laar

HELP: INTERKERKELIJK NOODFONDS UDEN
In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, 
door onvoorziene omstandigheden, op korte ter-
mijn financiële hulp nodig is. 

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 bij-
voorbeeld 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 be-
taald worden of omgezet worden in een gift of (gedeel-
telijke) lening.

Contactgegevens: noodfondsuden@gmail.com 
Of bellen, op woensdag tussen 09.00 – 12.00, 
0413 – 263154.

Helmond


