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Franciscus van Assisi 

Feestdag 4 oktober - Dierendag 

Franciscus van Assisi is een van de 

grootste heiligen van de Katholieke Kerk. 

Zijn radicale liefde voor God en zijn 

Schepping maakte van hem een ‘alter 

Christus’ (“een andere Christus”). 

Jeugd 

Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 geboren in 

Assisi in de Italiaanse streek Umbrië. Zijn vader was een rijke 

textielkoopman. Francesco groeide op in weelde en droomde 

van een toekomst als ridder. In 1201 nam hij deel aan een 

oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd krijgsgevangene en 

verbleef een jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden in 

een kerker. Zijn vader kocht hem vrij en Francesco keerde 

ziek en depressief naar Assisi terug. 

San Damiano 

Rond 1205 had Francesco zijn eerste mystieke ervaring. In 

1206 kreeg hij in het vervallen kerkje van San Damiano zijn 

beslissende visioen. Daarin hoorde Francesco dat Christus 

vanaf een kruisbeeld tot hem sprak: “Herstel mijn kerk”. 

Francesco vatte dit letterlijk op en begon het kerkje te 

restaureren, niet wetende dat hij de grondlegger zou worden 

van een van de belangrijkste vernieuwingsbewegingen die de 

Kerk ooit gekend heeft. 

Bekering 

Na zijn ervaring in San Damiano werd hij overweldigd door 

zowel vreugde als verdriet. Vreugde omdat Christus hem had 



geroepen, verdriet omdat hij zo lang als zondaar door het 

leven was gegaan. Francesco besloot zich daarom van zijn 

erfrecht te ontdoen, wat inhield dat hij van zijn vader verwij-

derd raakte. Hij begon een leven van radicale armoede, 

extreme boetvaardigheid en zelfopofferende naastenliefde. 

Drie ordes 

Franciscus verkondigde naar het woord van de apostel Paulus 

de Blijde Boodschap 'te pas en te onpas'. In Assisi leidde dit 

aanvankelijk tot hoongelach, spot en agressie. Daar kende 

men hem immers als een brassend rijkeluiszoontje. Toch 

kreeg hij al snel volgelingen. Franciscus van Assisi stichtte 

de Orde der Minderbroeders (O.F.M.) en schreef daartoe een 

nieuwe religieuze regel. Met zijn stadsgenoot Clara stichtte 

hij ook een orde van slotzusters, de Clarissen (O.S.C.). Ook 

stichtte hij de Derde Orde, een gemeenschap van lekengelo-

vigen die het armoede-ideaal in de wereld nastreefden 

(O.F.S.). Tot de bekendste heilige volgelingen van Franciscus 

horen: Antonius van Padua en Bonaventura. 

Stigmata 

Tot aan zijn dood bleef Franciscus voor zijn idealen strijden. 

Hij ondervond daarbij veel weerstand, ook binnen zijn eigen 

orde. Tijdens een geestelijke crisis ontving hij in La Verna op 

wonderbaarlijke wijze de stigmata, de vijf wondentekenen 

van Christus. Franciscus stierf in 1226 in Portiuncula, 

omringd door zijn medebroeders. Reeds twee jaar later werd 

Franciscus heilig verklaard. Het lichaam van de heilige wordt 

vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Assisi. 

 



Assisi 

Assisi is een van de meest bezochte bedevaartsoorden ter 

wereld. Het is een plaats die vanwege het franciscaanse motto 

Pax et Bonum ('Vrede en goeds') in het teken staat van de 

wereldvrede. Op 12 oktober 1986 organiseerde paus 

Johannes Paulus II er de historische ontmoeting van vertegen-

woordigers van alle religies ter wereld. Als antwoord op de 

terreuraanslagen van '11 september' organiseerde Johannes 

Paulus opnieuw een interreligieuze ontmoeting in Assisi. Die 

vond plaats op 24 januari 2002. De boodschap van de toen 

aanwezige geestelijke leiders was dat religie nooit oorzaak 

van oorlog mag zijn. 

Paus Franciscus 

Op 13 maart 2013 werd kardinaal Jorge Bergoglio tot paus 

gekozen. Deze Argentijnse jezuïet nam tot veler verrassing de 

naam Franciscus aan. De nieuwe paus zei te verlangen naar 

'een arme kerk voor de armen', vandaar dat hij zich had 

vernoemd naar Franciscus van Assisi. Op 4 oktober 2013 

ging de paus samen met zijn Raad van Kardinalen op bede-

vaart naar Assisi. 

Feestdag 

Op 4 oktober viert de Katholiek Kerk de feestdag van Fran-

ciscus van Assisi. Bovendien vertroetelen we op 4 oktober in 

het kader van Dierendag onze huisdieren! 

 

 

 

 



Kloosterkapel Dominicanen Huissen 

Op zondag 2 oktober is er in de Kloosterkapel, Stadsdam 1 te 

Huissen een gezongen vespers in de Engelse taal. Een 

gelegenheidskoor, dat het hele weekend heeft geoefend, zal 

deze vespers zingen. De voorganger is pastoor John van de 

Laar. U bent van harte welkom bij interesse deze Engelstalige 

vespers (Choral evensong) mee te vieren.  

Aanvang 17.30uur. 
 

Robijnen koster Babs Geurts: 

In oktober is het 40 jaar geleden dat Babs begon als koster 

van de Sint Petrus kerk. 

Babs houdt niet zo van in de belangstelling staan.  

Toch willen we dit robijnen jubileum gepast gaan vieren.  

Op zondag 16 oktober zal de viering van 10.30u uit 

dankbaarheid zijn en voor de intenties van Babs. Aansluitend 

is er een feestelijke ontmoeting in het parochiecentrum waar 

iedereen van harte welkom is!  

We sluiten de dag intern feestelijk af. 

Met dankbare en feestelijke groeten, 

Pastoor John van de Laar. 

 

Hoge kosten! 

Zoals iedereen worden ook onze kerken getroffen door de 

hoge energiekosten. 

Het parochiebestuur dient in deze haar verantwoordelijkheid 

te nemen, zoals iedereen, om te kijken waar we verantwoord 

kunnen besparen. En we willen dat we niemand “echt in de 

kou” zetten. 

De thermostaat in onze kerken zal dus wat naar beneden gaan. 



We hebben immers allemaal warme kleren voor handen! 

Verder gaat de thermostaat ook in het parochiecentrum en de 

pastorie naar beneden! 

Zo hopen wij verantwoord energie te besparen en u enigszins 

aangenaam te kunnen ontvangen. 

Wij rekenen van harte op uw begrip. 

(De kerkdeur van de Sint Petrus kerk in Uden is open op 

weekdagen van 9.00u tot 19.30u, vaak oogt de deur dicht 

i.v.m. de kou, maar is wel van het slot).  

Het parochiebestuur. 

 

Petrus 2.0    start in september met een jongerengroep.  

4 donderdagavonden door het jaar. Samen koken, samen 

eten met daarnaast een goed gesprek. Ben je tussen de 15 en 

ongeveer 20 jaar en lijkt het je leuk, voel je welkom! 

Wil je meer informatie of wil je aangeven dat je wil 

aansluiten, bel met Ingrid van Meer 06.12 867 084  

 

 
 

 



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.  

Welkom in elk geval bij de viering in de St. Petruskerk. De 

eerst volgende is op dinsdag 4 oktober om 09.30 uur.  

 

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. 1 okt.  

Zo. 2 okt. Tiny Wilms; familie Wintjes-de Valk en 

overleden kinderen; Marietje Schultheis-van 

der Zanden vw verjaardag en Jan 

Schultheis; Wim Adam en Lena van Kessel, 

dochter Berna, kleindochter Naomi en voor 

zieke familieleden; Toon van der Schriek; 

Karel Donkers; Wij vragen Gods hulp en 

kracht voor een “Drinkwater Project”in 

Ghana 

Ma. 3 okt.  

Di. 4 okt. 09.30 uur: Martien van Duijnhoven 



Wo. 5 okt.  

Do. 6 okt. Uit dankbaarheid 

Vr. 7 okt. Bijzondere intentie; Gerrit en Zus Smits-van 

Duren en Grard en Jaan Smits-van Driel 

 

Overledenen   

Uden Piet Vial 97 jr. 

Uden Bert Ketelaars 82 jr. 

Uden Theo Zegers 87 jr. 

Zeeland Gerrit Verhoeven 69 jr. 

Koren 

Datum Koor 

Za. 1 okt. Samenzang 

Zo. 2 okt.  St. Caeciliakoor 

 

Kerkgebouw Sint Jacobus de Meerdere 150 jaar 

Zeelands grootste monument, het kerkgebouw van Sint-

Jacobus de Meerdere is dit jaar precies 150 jaar geleden 

ingewijd en in gebruik genomen. Dat wordt in de week van 

zondag 13 tot en met zondag 20 november herdacht met tal 

van activiteiten in en bij het monumentale gebouw. 

 

Een werkgroep is al enige tijd bezig met voorbereidingen 

voor de feestelijkheden. Het programma is in grote lijnen 

rond. In de kerk zullen in deze jubileumweek tal van 

activiteiten zijn, die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit om 

stil te staan bij het feit dat Zeeland zo’n mooi kerkgebouw 

heeft, maar ook om te laten zien wat dat gebouw en wat de 

parochie voor de mensen betekent en betekend heeft. 



De hele week is in de kerk een tentoonstelling ingericht, die 

de 150 jaar van het gebouw laat zien. Van het gebouw zelf en 

van wat er zich in en bij het kerkgebouw allemaal heeft 

afgespeeld.  

Voor die tentoonstelling – tijdens openingsuren voor iedereen 

toegankelijk – worden groepen uitgenodigd. Gidsen van 

Heemkundekring Zeeland geven de hele week uitleg over het 

gebouw en wat er allemaal is te zien. De scholen van Zeeland 

hebben een speciale dag, waarbij kinderen van de groepen 6, 

7 en 8 worden ontvangen voor een speciale activiteit in de 

kerk. 

 

Muziek is er op de vrijdagavond 18 november tijdens een 

avondconcert dat wordt verzorgd door gemengde 

zangvereniging De Loreley en door koor Decibel. Op deze 

avond zal ook het monumentale Smitsorgel worden bespeeld.  

 

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het 

kerkgebouw verschijnt er een boek met de geschiedenis van 

het gebouw, van de mensen die er mee te maken hebben 

gehad en van bijzondere gebeurtenissen. Het boek wordt op 

zondag 13 november gepresenteerd. 

 

Namens de werkgroep, Pastoor John van de Laar, Ad 

Daverveld 
 

  



Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Zondag 2 oktober 2022  

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

Misintenties; Overleden ouders Martien 

en Annie Cornelissen-Caspers en 

kleinzoon John, Wim en Truus van de 

Brand-de Louw, Kees Broeren en 

echtgenote en overleden kinderen 

schaykseweg, Alphonsus van Tiel en 

Petronella Jacobs zijn echtgenote, Kees en Henk van der 

Wijst en families 
 

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 
 

Misstijden 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 

 

 

 



Mariakapel. 

Een Mariakapel is een aan Maria gewijde 

christelijke kapel. We hebben in onze 

parochie diverse Mariakapelletjes. 

Hieronder de openingstijden van onze 

Mariakapellen 
 

 

Openingstijden Maria Kapel  

Kerk Tijd 

Uden ma t/m za van 09:00 - 19:30 uur; zondag van 10:00 - 16:00 uur 

Odiliapeel van 10:00 - 16:00 uur de hele week 

Volkel ma t/m do van 9:30 - 18:00 uur 

Zeeland van 09:00 - 20:00 uur de hele week 

Venhorst van 10:00 - 16:00 uur de hele week 

Boekel van 09:00 - 18:00 uur de hele week 



 


