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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. 

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. De voorbereiding op de Eerste Communie maakt 
hier deel van uit, evenals de voorbereiding op het 
sacrament van het Vormsel. De voorbereiding op het 
Vormsel wordt uitgespreid over twee schooljaren, en 
je kunt starten in groep 7.  

Aanmelden voor het seizoen 2022 - 2023 is nog 
mogelijk voor zowel de Communie- als voor de 
Vormselvoorbereiding. 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 
parochiegemeenschap.

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

Peuterkleuterviering
Op 11 september is er weer een viering voor de 
allerkleinsten, om 11.45 uur in de Petruskerk. Op 
een laagdrempelige manier kennismaken met Jezus 
voor de kleintjes en hun gezin.

Bedevaart naar 
Kevelaer op zaterdag 
3 september 2022
Na 2 coronajaren waarin onze 
bedevaart naar Kevelaer helaas 
niet mogelijk was, pakken we 
de draad weer op. Op zaterdag 
3 september 2022 zullen we met de broederschappen 
Ravenstein, Oss en Veghel -alle met omgeving- naar de 
Troosteres der Bedroefden in Kevelaer pelgrimeren. 
Evenals vorige jaren hopen we weer met veel pelgrims 
te mogen gaan.

Het motto voor de bedevaart 2022 luidt: ”Hemel + Aarde 
aanraken”
Heel bewust zijn deze twee tegenstellingen door het kruis 
met elkaar verbonden. Niet toevallig is dit kruis ook als 
“plusteken” te lezen of omgekeerd. Een bedevaart naar 
Kevelaer kan zo een ervaring worden. Wij, met alles wat 
op de aarde ons verbindt, worden ineens met de hemel 
in contact gebracht. Opeens zijn ze dan met elkaar 
verbonden: de voeten staan op de “bodem van de feiten”, 
die er ook in 2022 er nog allesbehalve normaal uitzien.
Het hoofd houden wij pelgrims opgericht en wijst naar 
de hemel. Dat is toch een PLUS?
Wie opstaat heeft al de eerste stap gezet. Nieuwe en 
Hemelse perspectieven worden zichtbaar, ondank alles!

Het programma ziet er als volgt uit:
Rond 8.00 uur vertrek per touringcar vanuit de diverse 
opstapplaatsen naar Kevelaer
10.15 uur Opening van de bedevaart in de Pax Christiekapel
11.30 uur Plechtige Eucharistieviering in Basiliek
15.00 uur Grote/kleine kruisweg
17.00 uur Plechtig Lof in de Pax Christiekapel
17.30 uur Vertrek vanuit Kevelaer terug naar de diverse 
opstapplaatsen

U kunt zich voor de bedevaart opgeven op het Parochie 
Centrum in Uden of bij diaken Henk van Thiel in Boekel.
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 20,00 per 
persoon, kinderen tot en met 12 jaar betalen € 10,00.
Graag betalen bij het opgeven.

We hopen dit jaar met veel pelgrims naar Kevelaer te 
mogen pelgrimeren.

Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Diaken Henk van Thiel, tel: 06-50476049 of
Dorothé Driessen, tel: 06-43405509
Oss: Peter of Mia Stoltz
0412 453 131 / 06 28 958 281

Bedevaart naar 
O.L.Vrouw van Handel
Op zondag 11 september a.s. zal weer, na twee jaren van 
Corona, de parochie-bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
van Handel gehouden worden. Deze bedevaart wordt 
op de zondag rond de feestdag van Maria Geboorte op 
8 september gehouden. De drie gilden uit onze parochie 
zullen, zoals elk jaar, bij de viering aanwezig zijn. De 
H. Mis wordt dit jaar muzikaal opgeluisterd door het 
seniorenkoor ‘De Blijde Herfstklanken’ uit Boekel. Na 
de H. Mis, aanvang 11.00 uur in het processiepark (bij 
slecht weer in de kerk), is aansluitend de kruisweg in het 
processiepark. 

Deze bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouw van
Handel wordt door de
voormalige Sint Agatha-
parochie al vanaf het 
jaar 1917 georganiseerd. 
In 2017 vierden we het 
eeuwfeest van deze 
bedevaart, inmiddels is
deze bedevaart ook een
traditie in de Sint Petrus-
parochie.  

Alle parochianen, uit alle kernen, zijn van harte 
uitgenodigd om op zondag 11 september deel te nemen 
aan de pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Handel. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij diaken Henk 
van Thiel tel: 06-50476049

Dag van ontmoeting!
Op donderdag 1 september a.s. wordt, in de 
Kruisherenkapel te Uden, één dag gehouden 
van ontmoeting in het kader van het zieken-
tridiuum. Informatie en opgave gaat via de bekende 
contactpersonen, of, via het parochiecentrum in Uden. 
(Kosten voor de hele dag: 15 euro).

Programma van de dag: 
9.30u  Eucharistieviering 

m.m.v. het St. Cecilia-Koor uit 
Zeeland, voorgegaan door 
Pastoor John van de Laar. 

10.30u Koffie/thee. 
11.00u Inleiding: Bisschop Hurkmans.
11.30u Voor het eten eerst iets drinken. 
12.00u  Middagmaaltijd met aansluitend 

een rustperiode. 
14.00u  Lof m.m.v. de cantors van de 

Blijde Herfstklanken. 
14.45u-16.15u  Ontspanning, optreden van 

Simone Sleegers. 
15.15u Pauze met koffie/thee. 
16.30u Einde van de dag.

Alle lof voor de zorg in Gastvrijheid
Gastvrijheid wordt in de Bijbelse verhalen hoog ingeschat. 
“Ge moet de vreemdeling”, zo zegt Jahweh, “uw liefde 
laten zien, want zelf ben je ook vreemdeling geweest in 
Egypte.” En Jezus zegt: “Zorg dat God u straks kan zeggen: 
ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen.”
Abraham en Sara, Martha en Maria, uit de Bijbelverhalen: 
alle vier even gastvrij, maar ze laten het anders ‘zien’. 
De ene zet de deur van het huis open, de ander de deur 
van het hart. Beiden zijn op hun eigen manier gastvrij. 
De luisterende Maria krijgt deze keer een compliment 
voor haar luisterend oor; de volgende keer bedankt Jezus 
Martha misschien blij voor haar lekkere koken. Allebei 
hebben ze hun eigen kwaliteiten. Beiden zijn even blij 
met hun gast, maar ze laten het anders zien. Daarom 
neemt Jezus het dan toch op voor Maria. Omdat er meer 
drukdoende Martha’s onder ons en in ons wonen dan 
luisterende Maria’s; omdat we vaak liever aan het woord 
zijn dan wijs en stil te luisteren; omdat we liever helpen 
dan geholpen worden; omdat we te vlug met antwoorden 
komen in plaats van eerst de vragen, de zorgen, het 

verdriet te delen; omdat we een hekel hebben aan niks 
doen en omdat we denken hoger te scoren als we vertellen 
een berg beklommen te hebben dan te zeggen dat we 
lekker lui languit in de zon hebben gelegen. Daarom 
neemt Jezus het op, niet voor de drukdoende Martha, 
maar voor de stille en luisterende Maria.
En dus ook: voor al die mensen die, hoewel ze maar 
zoveel minuten mogen besteden aan het aantrekken 
van steunkousen en zoveel voor het wassen, toch ook de 
bloemen water geven en wél tijd maken voor een kopje 
koffie bij een oud en eenzaam iemand. Applaus voor al 
die hardwerkende Martha’s, die ook een luisterende Maria 
zijn!
Daarom ook pleit Jezus voor Maria. Even niks doen, 
gewoon een beetje luisteren met je hart. Veel mensen 
zijn blijer met een lieve zuster die het brengt dan met 
het medicijn dat ze brengt. Tijd hebben en tijd nemen 
voor wat misschien onbelangrijk lijkt maar het niet is.
Alle lof voor de zorg in Gastvrijheid.

Pastoor John van de Laar.

15 augustus a.s.

Openluchtmis
Feestelijke Eucharistieviering op het Hoogfeest van

Maria ten Hemelopneming

Om 19 uur bij het Mariakapelletje aan het

Pius-plein in

Uden

Bij slecht weer vindt de viering plaats

in de Sint Petruskerk.

Zomeridylle
Ik zie de bonte bloemen

tegen een strakblauwe lucht
terwijl de bijen zoemen

sla ik verzaligd een zucht. 

Op mijn blote voeten
betast ik het dauwnatte gras.

De zon telt mijn zomersproeten
de wind droogt de was. 

Zoete kersen doen mijn tong verkleuren,
opnieuw herleef ik mijn jeugd.

In de avondtuin vol bloemengeuren
doet de lome rust mij deugd.

Nog spelen kinderen op straat
in de schemer klinkt hun lach.

Telefoons gaan uit; er wordt gepraat
alsof je elkaar voor het eerst weer zag.

Marianne du Maine


