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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. 

Start jongerengroep 
binnen Petrus 2.0  
Vanaf september ‘22 gaan we starten met een jon-
gerengroep op donderdagavond van 17.30 uur tot 
20.30 uur. Samen eten en samen verdiepen in the-
ma’s die passen bij jongeren, pratend of aan de 
hand van een activiteit. Heb je de gang naar de kerk 
al een tijdje verloren, vond je geen aansluiting bij 
leeftijdsgenoten en ben je tussen 15 en  (+/-)  20 jaar 
dan ben je heel welkom, om met ons mee op weg 
te gaan, vertrekkend van waar we nu met elkaar 
staan. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje 
naar   annelies2@petrus2puntnul.nl
Heb je een vriend of vriendin die dit ook een leuk 
idee vindt….nodig ze vooral uit!!
Na je aanmelding nemen we contact met je op voor 
verdere informatie. Heb je nu al vragen, dan kun 
ook bellen: Ingrid van Meer 0612 867 084

Bijeenkomst Pauselijk 
gedecoreerden 
Dit jaar viert de Sint-Janskathedraal 
haar achtste eeuwfeest. 
Ter gelegenheid daarvan wil bisschop De Korte een 
ontmoeting organiseren met al diegenen die de 
Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontif-
ice’ hebben ontvangen. De bijeenkomst vindt plaats 
op 29 juni, hoogfeest van de apostelen Petrus en 
Paulus, en zal bestaan uit een eucharistieviering in 
de kathedraal om 10.30 uur, gevolgd door een ont-
vangst met koffie/thee en een broodje.
De gedecoreerden kunnen zich tot 15 juni opgeven 
bij: aanmelding@bisdomdenbosch.nl.

50 jaar seniorenkoor De Blijde 
Herfstklanken Boekel
In april van het jaar 1970 werd het seniorenkoor, toen 
nog ouderenkoor geheten,  onder het vaandel van de 
Katholieke Bond van Ouderen opgericht en startte met 
een twintigtal enthousiaste zangers en zangeressen. 
Vanaf het begin van het bestaan, tot op de dag van 
vandaag, wordt eenmaal per maand de hoogmis in de 
Sint Agathakerk en vieringen van de hoogfeestdagen van 
de Katholieke Kerk, muzikaal opgeluisterd. Ook wordt 
met enige regelmaat bij uitvaartvieringen gezongen. Bij 
het kerkelijk gezang is het profane(wereldlijke) lied een 
belangrijk onderdeel van het repertoire van het koor, 
meestal gezongen tijdens de korendagen, georganiseerd  
door diverse KBO verenigingen in de regio.
Momenteel bestaat het koor uit ongeveer een 30 tal 
zangeres en zangeressen. 

Het koor jubileerde in 2020. De voorbereidingen voor 
het feest waren in volle gang, echter corona gooide roet 
in het eten en het feest moest noodgedwongen een 
jaar uitgesteld worden. Om dezelfde reden werd 2021 
wederom een jaar van uitstel, maar zeker geen afstel. 
De nieuwe feestdag werd zondag 15 mei van dit jaar. De 
dag begon met een feestelijke H. Mis in de Sint Agathakerk 
met aansluitend de inzegening van de beeltenis van de 
H. Bernadette bij de Lourdesgrot achter de kerk. Dit 
beeld( gemaakt in Lourdes) is door het seniorenkoor 
geschonken aan de parochie t.g.v. het 50 jarig bestaan 
van het koor. Hierna werd het feest voortgezet in het KBO- 
verenigingsgebouw Boszicht, met als afsluiting een warm 
en koud buffet voor alle koorleden en hun partners. Al 
met al, een mooi geslaagd feest.  ( foto Toon Bullens)

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!

Op bedevaart gaan!
Twee jaar gevangen in coronamaatregelen. Twee jaar 
zonder bedevaart. Wie doet dat wat? Ogenschijnlijk 
leek het erop dat er weinig katholieken waren die de 
bedevaarten echt misten. Er leek een soort van berusting 
te zijn.
Afgelopen 11 mei, op woensdagmiddag, gingen leden van 
de gezamenlijke KBO verenigingen van onze parochie 
weer op bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel. Menigeen 
was benieuwd naar het aantal pelgrims. Zouden er veel 
afvallers zijn, door overlijden ten gevolg van corona of 
overgehouden lichamelijke klachten, of de gang naar het 
pelgrimsoord niet meer zochten te maken?
Niets is minder waar. De H. Mis in Handel, voorgegaan 
door pastoor John van de Laar en pater Jinu, werd bezocht 
door niet minder dan 150 pelgrims.
Het laat toch weer zien dat devotie een van de belangrijkste 
pijler is van ons katholieke geloof. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat tijdens de coronatijd diverse heiligen, 
in het bijzonder de H. Maagd Maria, veel werden bezocht 
voor gebed, troost, bemoediging of zomaar een kaarsje 
te laten branden.
We mogen ons er dan ook op verheugen dat de 
bedevaartgang naar diverse vertrouwde plaatsen van 
allerlei heiligen weer helemaal op gang komt. Ook in 
onze parochie worden diverse bedevaarten georganiseerd 
waar aan deelgenomen kan worden. 
Om te beginnen is er op zaterdag 2 juli de openluchtmis 
bij de kapel van de H. Odilia in de bossen van Odiliapeel. 

Een korte, kleine bedevaart, als ode aan de H. Odilia.
Ook op zaterdag 2 juli wordt door het bisdom een 
bedevaart georganiseerd naar de zalige Peerke Donders 
in Tilburg.
De derde september, eveneens een zaterdag, is de jaarlijkse 
bedevaart naar het Duitse Kevelaer, georganiseerd door 
de broederschappen van Veghel, Ravenstein, Oss, waar 
ook onze parochie onder valt. 
Op zondag 11 september is er voor alle parochianen van 
onze parochie de jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vrouw van 
Handel. Deze bedevaart wordt met gilde-eer opgeluisterd 
door de 3 gilden van onze parochie.
Ten slotte is er vanuit onze parochie de bedevaart naar 
Lourdes van 12 tot 17 september.
We zijn allemaal opgelucht dat we niet meer gekluisterd 
zijn door het coronavirus. Dat we kunnen gaan en staan 
waar we zelf willen. Het stemt mij in ieder geval blij dat 
we weer op bedevaart kunnen. Want samen op bedevaart 
gaan is niet alleen bidden bij een heilige, maar ook samen 
erop uit gaan met hetzelfde doel, het ondervinden van 
saamhorigheid, gezelligheid, bemoediging. Devotie, niet 
alleen bij de betreffende heilige waar je als pelgrim naar 
toe gaat, maar ook naar elkaar.

Diaken Henk van Thiel

p.s. informatie over de bedevaarten te zien komende 
tijd in de nieuwsbrieven, op www.parochiesintpetrus.
nl en de regionale media.

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 vieren 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
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