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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

InfoInfo
Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

Hoge energiekosten
Zoals iedereen zal begrijpen krijgen onze 
kerkgebouwen ook te maken met de hoge 
energiekosten. Het parochiebestuur moet daarom 
haar verantwoordelijkheid te nemen door te 
zien waar we verantwoord kunnen besparen. 
En we willen natuurlijk niemand echt in de 
kou zetten. De thermostaat in onze kerken zal 
dus wat lager worden gezet. Mogelijk zullen 
we ons dan wat warmer moeten kleden! 
Ook zal in het parochiecentrum en de pastorie de 
thermostaat een paar graden lager worden gezet! Zo 
hopen wij op een verantwoorde manier energie te 
besparen en u toch enigszins aangenaam te kunnen 
ontvangen. Wij vertrouwen op uw aller begrip. 
De kerkdeur van de Sint Petruskerk in Uden 
blijft geopend op weekdagen van 09.00 u tot 
19.30 uur; ook al lijkt de deur misschien dicht 
vanwege de koude, hij is wel van het slot.

Het parochiebestuur

Communie en 
Vormselwerkgroep Petrus 
2.0 succesvol van start, 
aansluiten kan nog steeds!
Afgelopen 25 september zijn we met een mooi aantal 
kinderen gestart met ons nieuwe jaar van Petrus 2.0. 
In de diverse deelgroepen is er kennisgemaakt met 
kinderen die dit jaar nieuw aansluiten. We hebben 
samen gevierd in een mooi gevulde kerk en het 
ontmoeten na de viering in het parochiecentrum was 
weer heel fijn. Ook de onze jongerengroep (K)let’s 
cook is gestart. Wat een succesvol concept! Samen 
koken, samen eten en daarnaast ruimte voor een 
goed gesprek met serieuze en lichte onderwerpen. 
Ook onze eerste peuter- en kleuterviering werd goed 
bezocht, op een laagdrempelig niveau kennismaken 
met Jezus door verhalen en samen zingen. Kun 
je nog aansluiten? Zeker!! Voor communie en of 
vormsel (groep 4 en groep 7+8), stuur een bericht 
naar annelies2@petrus2puntnul.nl. De volgende 
peuter- en kleuterviering is op 18 december, aanvang 
11.45 uur; ook grootouders zijn hierbij van harte 
welkom met hun kleinkinderen. Onze volgende 
jongerenavond is op 1 december om 17.30 uur. 
Voor meer info, bel met Ingrid van Meer op 
06 – 12 867 084, of mail naar 
ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl

Robijnen koster 
Babs Geurts

In oktober is het 40 jaar geleden dat Babs begon als 
koster van de Sint Petrus kerk.

Een koster ken ik als een kerkelijke duizendpoot. 
Er is ontzettend veel te doen in een kerkgebouw. 
Niet alleen de vele vieringen! Ook klein onderhoud, 
kaarsen, bloemen, desinfectie, bestellen van hosties, 
wijn en kaarsen, een kleurenpalet aan taken. Dit 
doet “onze koster Babs” al veertig jaar heel trouw, 
secuur en nauwgezet. Onze kerk is altijd “om door 
een ringetje” te halen! Een plezier en een eer om er 
zo te mogen vieren. In de periode dat Babs koster is 
waren de pastoors: Van der Heijden, Ponsioen, Van 
Osch en momenteel ondergetekende. Wat mij ook 
opvalt is de rijkdom aan misdienaars, in alle soorten 
en maten. Deze komen altijd keurig tevoorschijn 
want ook de witte togen worden nauwgezet 
wit gehouden en dus vaak gewassen door Babs. 
Bovendien is de sfeer in de sacristie uiterst opgewekt 
te noemen, er is volop ruimte voor humor tot we de 
kerk betreden.
Babs houdt er niet zo van om in de belangstelling 
staan. Toch willen we dit robijnen jubileum gepast 
gaan vieren. Op zondag 16 oktober is de viering van 
10.30 uur uit dankbaarheid, 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.

Graag dank ik Babs, namens het parochiebestuur, 
het pastorale team en de medewerkers van de kerk 
en het parochiecentrum HEEL HARTELIJK voor alle 
tomeloze inzet. Op naar het goud van de 50!

 Met dankbare en feestelijke groeten,
 Pastoor John van de Laar

Uitnodiging Herdenking
Wij weten dat het overlijden van een geliefde een diepe 
ingreep is in het leven van degenen die achterblijven. 
Toch is er in het leven van alledag vaak maar weinig 
ruimte voor rouw en verdriet. Onze geloofsgemeenschap 
wil op of rond Allerzielen stilstaan bij onze overledenen, 
maar in het bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 
2021 tot heden zijn overleden. Tijdens deze viering willen 
wij alle overledenen herdenken door het noemen van de 
naam en het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare. 
Hieronder vindt u een overzicht wanneer en waar deze 
vieringen in de verschillende kernen gaan plaats vinden. 
De overledenen zullen worden herdacht in de kern waar 
de uitvaart heeft plaats gevonden. 

• Sint Petruskerk Uden: woensdag 2 november 19.00 uur. 
• Sint Agathakerk Boekel: woensdag 2 november 19:00 

uur, met aansluitend zegening van het graf. 

• Heilige Jozefkerk Venhorst: zondag 30 oktober 19:00 
uur, met aansluitend zegening van het graf. 

• Sint Jacobuskerk Zeeland: zondag 30 oktober 09:00 uur, 
met aansluitend zegening van het graf. 

• H. Kruisvindingkerk Odiliapeel: zaterdag 5 november 
18.30 uur, met aansluitend zegening van het graf. 

• Sint Antonius Abtkerk Volkel: zaterdag 19 november 
18.30 uur.

• Bij vragen kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum in Uden, op werkdagen tussen 

• 09:00 - 12:00 uur, tel. 0413-263154. 
Van harte wensen wij u sterkte toe tijdens deze dagen 
van gedenken! 

Met meelevende groet, 
Werkgroepen Avondwake, Diaken Henk van Thiel 
en Pastoor John van de Laar

Jubileum 150 jaar kerkgebouw Zeeland 
Een week lang wordt van 13 tot en met 20 november gevierd 
dat het kerkgebouw van Sint-Jacobus de Meerdere in Zeeland 
150 jaar bestaat. Elke dag zijn er in de kerk activiteiten, 
waarbij iedereen van harte welkom is. 
Een werkgroep van 8 mensen uit Zeeland is al geruime tijd 
bezig met de voorbereiding van de viering van het jubileum. 
In de kerk wordt een grote tentoonstelling ingericht die 
de 150 jaar in mooie beelden weergeeft. Alle dagen, met 
uitzondering van de laatste zondag zijn er in de kerk 
rondleidingen, waarbij gidsen van Heemkundekring Zeeland 
de bezoekers op de vele mooie en bijzondere voorwerpen 
en onderdelen van de kerk en van het interieur laten zien. 
Iedereen welkom: Op alle dagen van zondag 13 tot en met 
zaterdag 19 november is iedereen welkom. Voor de bezoekers 
staat koffie en thee klaar. Voor enkele speciale groepen zijn 
extra activiteiten in het programma opgenomen. Zo is er op 
maandagavond een avond voor de Stichting Jeugdbelangen. 
Die avond zijn ook andere mensen welkom. Op dinsdag zijn 
de bewoners van Zorgcentrum Compostella uitgenodigd en 
op woensdag begeleiders en cliënten van De Zonnebloem. 
Op donderdagmorgen komen de leerlingen van de groepen 
6, 7 en 8 van de basisscholen naar de kerk. Ze krijgen niet 
alleen uitleg, maar kunnen meedoen aan een bijzondere 
speurtocht in en door de kerk.
Muziek en zang zijn vrijdagvond 18 november te beluisteren 
van 19.00 tot 21 uur. Tijdens het concert is zangvereniging 
De Loreley te horen en na de pauze zangkoor Decibel. Een 
mooie combinatie met voor elk koor het typisch eigen 
repertoire. Bovendien is die avond het monumentale 
Smitsorgel te horen, dat bespeeld zal worden door Antoon 
Ariëns, dirigent van De Loreley.

Jubileumboek: Na de jubileummis van zondag 13 november 
zal het eerste exemplaar van het boek over 150 jaar 
kerkgebouw Zeeland worden overhandigd. Een boek dat 
een beeld geeft van de bouw van de huidige kerk en haar 
geschiedenis tot nu toe. Daarbij ook een uitgebreide schets 
van eerdere kerken en kapellen in Zeeland, de geestelijkheid 
door de jaren heen en wie er nu allemaal actief zijn. Tevens 
worden de vele bijzondere objecten in de kerk beschreven, 
alsmede de kerkschatten die bij museum Krona in Uden 
in bruikleen zijn gegeven. Op de vele foto is in het boek 
heel veel in beeld gebracht. Het boek is na de presentatie 
te koop voor 10 euro.
Bisschop Mgr. Gerard de Korte van het bisdom 
‘s-Hertogenbosch zorgt  voor een plechtige afsluiting van 
de jubileumweek op zondag 22 november om 9.00 uur.  Hij 
gaat voor in de eucharistieviering van die dag, die wordt 
opgeluisterd met zang van kerkkoor Sint-Cecilia en de 
harmonie van Muziekvereniging Zeelandia.
Zie voor een uitgebreid programma onze site: www.
parochiesintpetrus.nl

Namens de werkgroep,
pastoor John van de Laar/Ad Daverveld

UITNODIGING 
Bij deze nodig ik u graag uit voor het 
veertigjarig kostersjubileum van Babs Geurts.
We vieren de H. Eucharistie op 
zondag 16 oktober om 10.30 uur in 
de vertrouwde Sint Petruskerk.
Aansluitend is er een feestelijke ontmoeting 
in het parochiecentrum, Kerkstraat 25 Uden.

We zien uit naar uw komst!

 Met feestelijke groeten, 
 namens het parochiebestuur

Mijn adem zucht jouw naam
Zonder jou is het winter voor altijd.
Geen toekomst maar verleden tijd

waarin de bomen bladerloos afsteken
en de natuur lijkt te verbleken.

Beklemmende stilte waar misschien
het bewegen van vogels is te zien
maar geen geluid zullen maken

bij het vroege ontwaken.

Bij het geopende raam
adem ik zuchtend jouw naam
die zachtjes in wolken wiegend 

in ijle zon vervliegend
jouw naam laat klinken
om niet te verdrinken.
Zie mij, zie me staan;

hoor toch mijn roepen aan.

Pas als ik door dit diepe dal
van wonden genezen zal

kan ik de vogels weer horen;
klinkt als ooit tevoren 

jouw naam inniger en diep
zoals jij mij riep.

Aarzelend mag ik ervaren
dat we zo gelukkig waren

in een glans over de dood heen
waar ik zo lang verloren scheen.

Marianne


