
InfoInfo

Parochie Sint 
Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

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. 

HELP: INTERKERKELIJK 
NOODFONDS UDEN  
In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, 
door onvoorziene omstandigheden, op korte ter-
mijn financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel 
een familielid of vriend die kan helpen. Toch 
kan het zijn dat ook zij de middelen niet heb-
ben om u te helpen. Tegelijkertijd kan er op een 
gemeentelijke regeling of hulp via een welzijn-
sinstantie, niet worden gewacht.

Herkent u deze of een gelijksoortige situatie? Mo-
gelijk 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 proble-
men komen? Bent u bijvoorbeeld vandaag niet in 
staat uw boodschappen te betalen? Dan kan HELP!
snel helpen door u van een tas boodschappen te 
voorzien. Ook kan er naar acuut knellende reke-
ningen worden gekeken die indien noodzakelijk 
betaald kunnen worden of omgezet in een gift of 
(gedeeltelijke) lening.

BEHANDELING VAN 
UW AANVRAAG
Afhankelijk van de grootte van het benodigde be-
drag krijgt u meteen antwoord of wordt uw aan-
vraag binnen een paar dagen behandeld door de 
leden van HELP! Zij nemen een besluit, bepalen de 
hoogte van de bijdrage en of deze wordt uitgekeerd 
als een gift dan wel als een (gedeeltelijke) lening.

Contactgegevens: noodfondsuden@gmail.com
Of bellen (woensdags 9-12u): 0413-263154

Na de vakantie 
naar groep 7?  
Meld je dan aan voor 
de voorbereiding 
op het Vormsel 
Binnen Petrus 2.0 vieren we, ontmoeten we en leren 
we. Ieder op zijn eigen niveau tussen kinderen van 
gelijke leeftijd. De voorbereiding op de Eerste Com-
munie maakt hier deel van uit, evenals de voor-
bereiding op het sacrament van het Vormsel. De 
voorbereiding op het Vormsel wordt uitgespreid 
over twee schooljaren, en je kunt starten in groep 7. 
De bijeenkomsten zijn heel afwisselend: we lezen, 
we praten, en er zitten ook veel spelelementen in. 

Aanmelden voor het seizoen 2022 - 2023 is nog mo-
gelijk voor zowel de Communie- als voor de Vorm-
selvoorbereiding. Ook broertjes, zusjes en ouders 
zijn heel welkom om aan te sluiten.

Petrus 2.0 biedt doorlopende catechese voor het 
hele gezin met kinderen, binnen een levendige pa-
rochiegemeenschap.

Voor meer info: annelies2@petrus2puntnul.nl, of 
telefonisch bij Ingrid van Meer 06-12 867 084.

Bedevaart naar Kevelaer op 
zaterdag 3 september 2022
“Hemel + Aarde aanraken” is het thema 
voor het bedevaartjaar 2022.

Het is een thema dat voor ons in de bedevaarten naar 
Kevelaer uit het hart gegrepen is. Hoe mooi ervaren we 
niet ons samenzijn in vieringen als we onze gebeden 
van liefde en verdriet gezamenlijk dragen en richten tot 
Maria, Troosteres van de bedroefden. Met hoeveel plezier 
ervaren we niet ons samenzijn in Kevelaer bij de diensten, 
op een terras, in een winkeltje of met het delen van een 
maaltijd. 

Als één grote familie ervaren we elkaar. En juist daar, in 
dat vieren en gezamenlijk zijn, komen Hemel + Aarde 
bij elkaar. 
Het kruisteken (wat je ook zou kunnen zien als een 
plusteken) verbindt ons met elkaar in het teken van links 
naar rechts en boven en beneden. Zo komen we bij elkaar 
in Gods naam op de Aarde.
Die aarde in het hart van Kevelaer ligt nu wegens 
werkzaamheden even open, om straks een mooier plein 
te geven. En in de tussen tijd regelen de Broederschappen 
de voorbereidingen om van 3 september een mooie dag te 

maken en we daar ons kaarsje van geloof, hoop en liefde 
in de Maria Basiliek Kevelaer kunnen branden.

Gaat u ook (weer) mee? Wij hopen u op deze reis graag 
te ontmoeten!

Broederschappen van Ravenstein, Veghel en Oss, 
en omstreken.

Voor algemene informatie:
Ravenstein: Diaken René Lamers
0487 510 995 / 06 12 428 322
Veghel: Det van de Crommert
0413 342 024 / 06 49 626 994
Oss: Peter of Mia Stoltz
0412 453 131 / 06 28 958 281

Kaarsen aansteken
Deze week zei er iemand tegen mij dat ze speciaal naar 
de kerk was gekomen om een kaars aan te steken voor 
haar kleindochter die het op dat moment heel moeilijk 
had. De kleindochter zag het allemaal niet meer zo 
zitten in het leven en had aan haar oma dus gevraagd 
om voor haar een kaars aan te steken. Ik ken heel wat 
gelovigen die dat doen: een kaars aansteken voor een 
dierbare met bepaalde noden en zorgen. Ik ken ook 
heel wat gelovigen die spontaan zeggen als ze mensen 
ontmoeten die moeilijkheden hebben, die ziek zijn, die 
een dierbare hebben verloren: “Ik ga een kaars voor je 
aansteken”. We hebben dat als christenen altijd gedaan: 
kaarsen aansteken bij noden. In alle kerken en kapellen 
staan kaarsenbakken om mensen gelegenheid te geven 
een kaars aan te steken en veel mensen doen het thuis 
bij een kruisbeeld of heiligenbeeld ook. Als ik mensen 
hoor zeggen: “Ik ga voor die mens of voor die nood een 
kaars aansteken”, dan zeg ik er altijd bij: “Je mag er wel 
bij bidden want de kaars zelf doet niets, het is je gebed 
dat het doet”. Waarom steken wij als christenen kaarsen 
aan als het duister is in ons leven of in dat van anderen? In 
die momenten denken we aan wie Jezus is. Jezus zegt van 
zichzelf: “Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt, 
dwaalt niet rond in de duisternis maar zal het licht van het 
leven bezitten”. We mogen weten: door Hem is de diepste 
duisternis voor de mensen verdwenen. Hij is het Licht 
van de wereld en Zijn licht mag in je leven schijnen, daar 
vragen we om bij het aansteken van de kaars. Als we als 
christenen voor iemand of in moeilijke omstandigheden 
een kaars aansteken dan heeft dat eenvoudige gebaar een 
hele betekenis. We bidden met dat gebaar dat Jezus aan 

de mensen voor wie we bidden of in de omstandigheden 
waarvoor we bidden licht mag geven in de duisternis. 
Bij elke kaars die we aansteken bidden we Jezus dat Zijn 
belofte waar mag zijn voor die medemens of voor onszelf: 
“Ik ben het Licht van de wereld.” We blijven niet bij de 
kaars staan bidden tot ze helemaal opgebrand is. De 
kaars is een symbool van ons langdurig gebed! Een kaars 
branden doet wonderen, ik heb dat zelf mogen ervaren!

Pastoor John van de Laar.

Van onschatbare waarde!
Wie in het voetspoor van Jezus treedt, mag kiezen of 
delen. Het is blijkbaar voor Jezus: alles of niets! Zijn weg 
bewandelen is een voortdurend proces met de hand aan 
de ploeg, en zonder omzien. Zíjn boodschap mag je voor 
ogen houden. Jezus maakt een duidelijke keuze en van 
mensen die willen volgen, vraagt Hij dat ook. Zo nu en 
dan staan ook wij in ons leven voor een belangrijke keuze. 
Gelukkig niet al te vaak want een echte keuze heeft grote 
consequenties. Heel vaak hebben we weinig te kiezen, 
omdat de keuzemogelijkheid beperkt is. En soms heb 
je niets te kiezen, want sommige dingen overkomen 
je, ongevraagd en onverdiend: je krijgt een ziekte en 
daarmee moet je maar zien te leven. Of je wordt ouder, 
raakt van de been met alle gevolgen van dien. Als je 
plotseling ontslagen wordt, nog steeds vanwege de crisis, 
of geen werk kunt krijgen dat bij je past, daar heb je niet 
altijd om gevraagd. Dan komt het erop aan hoe je je leven 
richting geeft; hoe je je lot aanvaardt. Hoe dan ook: elk 
mens krijgt kansen van zijn leven iets te maken, zonder 

ervoor gekozen te hebben. Soms sta je verbaasd als je 
ziet, hoe mensen dan onverwacht, toch tot grote dingen 
in staat zijn. In het kerkelijk vrijwilligerswerk zijn er 
heel wat mensen die al hun talenten in die zin vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend, tot ontplooiing laten komen. Vol 
toewijding proberen ze er het beste van te maken. Soms 
ook mogen mensen worden aangesproken om voor een 
bepaalde taak te kiezen. Durven we nog wel een beroep 
op mensen te doen om zich ergens voor in te zetten, 
worden ze niet overvraagd? Elisa, uit de Bijbel, zou nooit 
profeet geworden zijn als niet iemand hem geroepen 
had. De profetenmantel werd hem toegeworpen. Na 
een korte aarzeling nam hij de uitdaging aan. Zo gaat 
dat met mensen. Zo ging dat toen met Elisa, zo gaat dat 
nu met een nieuwe vrijwilliger bij een club of in onze 
parochie. Meestal gebeurt het heel onopvallend. Hoe 
dan ook, vrijwilligers zijn het cement van onze kerk én 
samenleving! Ze zijn: Van onschatbare waarde.

Pastoor John van de Laar.


