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Bezinning bij dit weekend: 

 

-Iemand zat te vissen aan het meer. Rustig, gelukkig, 

genietend van de zon. Er wandelde iemand langs, die zei: 

“Je kunt beter meer dan één hengel gebruiken, dan vang je 

veel meer.” “O ja? En dan” zei de visser. “Dan verdien je 

een pak meer” zei de wandelaar. “En dan?” vroeg de visser. 

“Dan? Dan kun je een sloep kopen en het meer opgaan, en 

nog veel meer vangen.” “Ha ja – zei de visser – En dan?” 

“Met je winst kun je na verloop van tijd misschien een schip 

kopen, en dan uitvaren en heel veel vis vangen”. “En dan?” 

“Dan neem je een knecht in dienst, en met twee vangen 

jullie nog meer, en zo verdien je nog meer geld” “En dan?” 

“Hoe ‘en dan’?” vroeg de voorbijganger “Wie geld genoeg 

heeft kan vakantie nemen, en als de zon lekker schijnt een 

hengeltje uitgooien” “ Je hebt gelijk” zei de visser “Laat mij 

dus maar rustig zitten.” 

 

-God, wat me boeit in U is uw niet aflatende trouw aan 

mensen. 

Daar waar zij verdwalen zijt Gij een teken van hoop dat 

voor hen uitgaat. God, wat me boeit in U is uw scheppende 

aanwezigheid in mensen: profeten in ons midden. Mensen 

die onze platgetreden paden vernieuwen van dag tot dag. 

God, wat me boeit in U is uw tomeloze energie om steeds 

weer in nieuwe omstandigheden uw roep om vrede en 

gerechtigheid te laten klinken als beeld van uw goddelijk 

Rijk. 

 

 



Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor 

kerken afgeschaft vooralsnog! 

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken 

zonder vooraf de handen te ontsmetten: per 17 juni mag ook 

dat weer in de katholieke eredienst. De Nederlandse 

bisschoppenconferentie maakte duidelijk dat de laatste 

beperkingen wat betreft handcontact ook worden 

opgeheven. Eind februari werden de meeste 

coronabeperkingen in de Nederlandse kerken al opgeheven. 

Toen vroegen de bisschoppen echter nog wel om 

handcontact te vermijden: geen handen te schudden tijdens 

de vredeswens. Dat mag dus weer – al voegen de 

bisschoppen eraan toe dat “de manier van vrede wensen die 

in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging 

naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar 

geworden”. Zij kunnen zich daarom “goed voorstellen dat 

deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens 

gehandhaafd blijft”. Wel vragen de bisschoppen gelovigen 

nog steeds de meest basale hygiëneregels in acht te houden 

om een nieuwe uitbraak te voorkomen. “Houd rekening met 

elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen 

houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje 

dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare 

gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen 

in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren”, aldus de 

bisschoppen. 

 

 



Er is veel activiteit in onze parochie! 

Afgelopen weekend, 18-19 juni waren er ELF vieringen in 

onze parochie. Dus, nogal wat mensen wisten en weten de 

weg wel te vinden. Alle reden tot dank!  

Veel dank aan de werkgroep Petrus 2.0, de acolieten, het 

kerkkoor en de kosters van Zeeland en Boekel. Want zondag 

19 juni vierden we de eerste communie in Zeeland en in 

Boekel. Veel dank voor alle trouwe en ook gezellige inzet in 

een zalige sfeer. Familie pastoraat gericht op de toekomst!               

Pastoor John van de Laar. 

 

Viering voor zieken en ouderen 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er om 09.30 uur een 

extra viering voor zieken en ouderen uit onze parochie. Deze 

viering wordt trouw gehouden in de Sint Petrus kerk van 

Uden. Welkom in elk geval bij de viering. De eerst volgende 

is op dinsdag 5 juli om 09.30 uur.  Na de viering bent u van 

harte welkom in het Parochiecentrum om gezamenlijk na 

praten en te genieten van een lekker kopje koffie of thee. 

 

Woensdagmorgen: Open huis Parochiecentrum 

Met ingang van heden wordt er, na ruim twee jaar, iedere 

woensdag in het parochiecentrum weer koffie en thee 

geschonken  van 10:00 uur tot 11:30 uur. 

U bent van harte welkom! 

 

Informatieavond gemist voor Communie en Vormsel? 

Heeft u de info-inschrijfmomenten gemist? Aanmelden voor 

het seizoen van 2022/2023 is nog steeds mogelijk. Binnen 

de St. Petrus parochie is de voorbereiding op de eerste 



communie en het vormsel geïntegreerd binnen 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 de leeftijd. 

Ook voor ouders is er 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 0 9.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Ingrid van Meer 0612867084, of stel uw vraag 

via  info@parochiesintpetrus.nl  Namens het team van 

Petrus 2.0, hartelijk welkom! 11 september verzorgen we 

om 11.45 uur de eerste peuter- en kleuterviering van het 

nieuwe seizoen. Ouders en grootouders, welkom om op een 

speelse en  laagdrempelige wijze met uw jongste ( klein) 

kinderen te komen vieren. Waarbij ontmoeten van elkaar 

een belangrijk onderdeel is! 

 
 

 

 

 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of 

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 



Dag Datum  

Za. 25 juni Monique van den Dungen en overl. familie; 

Voor een 50-jarig huwelijk; Toon en 

Maartje van den Broek-Kras 

Zo. 26 juni André en Annie Wijdeven-de Groot; Piet 

Vogels en Drieka Daandels; Nolda van 

Lanen-Cissen; Cornelis Rovers en Anna 

Vogels echtgenote, schoonzonen Leen, Piet 

en Jan; Jan Olszewski 

Ma. 27 juni  

Di. 28 juni  

Wo. 29 juni  

Do. 30 juni  

Vr. 1 juli Bijzondere intentie; Adriaan van der Coer 

en familie van der Coer-Cremers 

 

Overledenen   

Uden Zuster Coleta 95 jr. 

Uden Herman Bevers 85 jr.  

Uden Carolien Doedée-Damen 87 jr. 

Uden Pieta van den Broek-van der Wielen 92 jr. 

Zeeland Nolda van der Wijst-van Zeeland 89 jr. 

Volkel Albert van Duinhoven 82 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 25 juni St. Caeciliakoor 

Zo. 26 juni Samenzang 

 



Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland 

Zondag 26 juni 2022.  

09.00 uur: H. Mis m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia. 

Toos van Erp-van Wanroy Wim van Erp verj. en Leonardus 

van de Ven, Jan Cornelissen, Riet Zegers-van den Heuvel, 

Overleden familieleden Ermers-Jans en uit Dankbaarheid 

 

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties 

die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in 

de Arena.  

Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50. Met ingang van 1 

januari 2022.  Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

 

Mistijden H. Agatha Boekel 

Zondag: 10.30 uur 
 

Mistijden H. Jozef Venhorst 

3e zondag van de maand: 09.00 uur 
 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel  

1e zaterdag van de maand 18.30 uur 
 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel  

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur  

 

 

 

 



 

Koorleden  
 

 

 

Kom jij ons (koor Deux Bornes) versterken?! 
 

Wie? 
Jongens en meisjes (vanaf 12 jaar), mannen en vrouwen 

Wat? 
Meerstemmig zingen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. 

Bij speciale vieringen slagwerk en andere blaasinstrumenten. 
Waar? 

Meestal in de kerk en repeteren in het parochiecentrum. 

Bij gelegenheden op diverse locaties 

Wanneer? 
Repeteren iedere woensdagavond. 

Twee keer per maand in het weekend een viering. 
Waarom? 

Omdat we een muzikaal, kleurrijk, enthousiast koor zijn. 
Hoe word je lid? 

Kom eens luisteren en mee zingen in het weekend. 

Kom op woensdagavond naar de repetitie. 

(Aan lidmaatschap zitten geen kosten verbonden.) 
 

Neem contact op met: 

Corné Timmers 06-1346 2235 

Hanneke Bedeschi 06-4117 1222 

www.jongerenkoor-deuxbornes.nl 
 

 

 


