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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, 

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. 

Henk Prein is in het verleden actief geweest in het onderwijs in Uden, en was een zeer verdienstelijk 
amateurkunstenaar, zoals te zien is aan de details op deze pentekening van onze Sint Petruskerk!

Deze prachtige pentekening is gedrukt op zwaar papier (37x24 cm) en in het parochiecentrum in Uden
te koop voor € 10.

150 jaar Sint 
Jacobuskerk Zeeland

Mijn eerste contacten en herinneringen aan de Sint 
Jacobus de Meerderekerk en de toenmalige parochie 
Odiliapeel-Volkel-Zeeland dateren uit de periode 
dat ik stage liep in de Sint Petrusparochie in Uden 
i.v.m. mijn diakenopleiding. Ik was een keer te gast 
bij de jeugdgroep die huisde boven op de zolder 
van de pastorie. Na mijn wijding in september 2010 
kreeg ik op 1 juni 2011 mijn benoeming als diaken 
van de nieuwe Sint Petrusparochie. Vanaf die tijd 
raakte ik steeds meer betrokken bij het wel en wee 
van de parochianen in het kerkdorp Zeeland en 
vanzelfsprekend ook bij het kerkgebouw. Als tijdelijk 
dirigent van het parochieel gemengd koor kwam 
ik weer in de gelegenheid om weer wat mensen uit 
Zeeland te leren kennen en daarbij natuurlijk ook 
het prachtige Smits orgel. Op 10 mei 2019 werd ik als 
gildeheer van het Sint Jacobusgilde geïnstalleerd. Dat 
bracht mij weer dichter bij de parochianen en daardoor 
ook bij het kerkgebouw. Ruim elf jaar ben ik nu al 
werkzaam als diaken in de Sint Petrusparochie en 
enkele jaren als gilde-heer bij het Sint Jacobusgilde. Het 
is fijn om in Zeeland te komen, om er onder de mensen 
te zijn, maar vooral ook om je welkom te voelen in dit 
prachtig Godshuis, de Sint Jacobus de Meerderekerk. 

Diaken Henk van Thiel

Viering in het 
parochiecentrum

Op 1 november werd in het parochiecentrum een 
woord- en communiedienst gehouden. Deze kwam 
in de plaats van de traditionele viering voor zieken 
en ouderen op de eerste dinsdag. Vanwege de koude 
herfst- en wintermaanden en de hoge energiekosten 
was eerder besloten deze vieringen tijdelijk in het 
PC te laten plaatsvinden. 

De opkomst was met veertig belangstellenden groter
dan gebruikelijk op de eerste dinsdag. Het voorziet 
dus wel in een behoefte. Na afloop was er nog 
gelegenheid om te ‘buurten’ met een kopje koffie 
of thee. De fraaie stola van de pastoor was een 
cadeautje van Jinu, meegebracht uit India.

Een vriendschapshuis van God voor de mensen!
Als getogen Zeelander is de Sint Jacobuskerk mij 
heel dierbaar. Ik ben er gedoopt, deed er mijn eerste 
heilige communie, ontving er het vormsel en mocht 
er op 26 mei 1991 na mijn priesterwijding voor het 
eerst voorgaan. Na bijna 28 jaar werkzaam te zijn 
geweest in Mierlo-Hout/Helmond keerde ik in 2017 
als waarnemend pastoor en in 2019 als pastoor terug 
naar mijn oorsprong. Ik was en ben graag in deze 
kerk. Ik herinner me nog als kind en als jongere hoe 
ik, in eerste instantie, koster Arnold Bongers hielp. 
Later werd ik zelf vijf jaar lang koster van onze kerk 
in Zeeland. Ik heb er veel mogen poetsen en dienen. 
Het was mijn lust en mijn leven. Ik herinner me nog 
heel goed de vroege heilige mis te dienen bij pastoor 
Van Tartwijk. Maar ook pastoor van Oers, kapelaan 
Zuijdwijk en pastoor Jans, ik was graag voor hen 
actief. Om de kerk dit feestjaar te laten schilderen 
was als een droom die uitgekomen is. Bovendien 
zorgt de zeer gewaardeerde poetsploeg dat de kerk 
er altijd schoon uitziet. Kortom: ik zie toekomst voor 
ons vriendschapshuis van God voor de mensen!     

John van de Laar

Het jubileumprogramma
Zondag 13-11: 10.30 uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. het kerkkoor en het gilde met na afloop 
overhandiging jubileumboek. Tentoonstelling in 
de kerk van 13.00 – 17.00 uur met rondleiding met 
gids tussen 15.00 en 17.00 uur.
Maandag 14-11: Tentoonstelling en rondleiding 
met gids van 15.00 tot 17.00 uur; Tentoonstelling 
met rondleiding in de kerk voor Stichting 
Jeugdbelangen van 18.00 tot 20.00 uur. 
Ook toegankelijk voor andere belangstellenden.
Dinsdag 15-11: Tentoonstelling in de kerk voor 
begeleiders/bewoners van Compostella van 15.00 
tot 17.00 uur, tevens rondleiding met gids. 
Afsluiting met viering moment om 16.30 uur.
Woensdag 16-11: Tentoonstelling in de kerk voor 
begeleiders/cliënten De Zonnebloem van 15.00 – 
17.00 uur, tevens rondleiding met gids. Afsluiting 
met vieringmoment om 16.30 uur.
Donderdag 17-11: Tentoonstelling in de kerk 
voor groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen van 
09.00 tot 13.45 uur, met speurtocht in de kerk. 

Tentoonstelling voor publiek van 15.00 – 17.00 uur 
met rondleiding met gids.
Vrijdag 18-11: Tentoonstelling in de kerk voor 
leden van KBO-Zeeland van 15.00 – 17.00 uur, tevens 
rondleiding met gids. Afsluiting met vieringmoment 
om 16.30 uur. Concert met zangvereniging De 
Loreley en koor Decibel, 19.00 tot 21.00 uur, het 
orgel wordt bespeeld door Antoon Ariëns.
Zaterdag 19-11: Tentoonstelling in de kerk voor 
publiek van 15.00 tot 17.00 uur met rondleiding met 
gids.
Zondag 20-11: H. Eucharistieviering m.m.v. 
het kerkkoor Sint-Cecilia en Muziekvereniging 
Zeelandia, aanvang 09.00 uur. 
Voorganger: bisschop Mgr. Gerard de Korte van het 
bisdom Den Bosch.

Dankwoordje 
koster Babs
Zoals u weet was 16 oktober een bijzondere 
dag. Samen met mijn familie ging ik toch 
zenuwachtig naar onze kerk. Wat was ik blij 
verrast door de aanwezigheid van zoveel 
vele belangstellenden. Hopelijk heeft u 
net als ik, genoten van deze prachtige mis, 
met de vele geestelijken, alle acolieten, het 
koor en de feestelijke bloemen. Daar ben 
ik dan ook zeer van onder de indruk. 

Aan het slot werd mij zelfs een onderscheiding 
van de bisschop aangeboden en tevens 
een speldje van de kostersbond. 

Hierbij wil ik IEDEREEN van harte bedanken
voor de vele lieve woorden, kaarten, cadeaus,
tegoedbonnen e.d. Het was overweldigend voor
mij om te zien dat mijn werk zo gewaardeerd
wordt. 

Dankzij u allen is het een onvergetelijke dag 
geworden. Nogmaals dank aan iedereen! 

Ook namens Maarten, lieve groet, Babs

Kun je nog zingen, 
zing dan mee…

Op 24 december verzorgen we vanuit Petrus 2.0 de 
muzikale ondersteuning tijdens de kerstavondviering 
van 17.00 uur. Lijkt het je leuk en ben je tussen 
de 7 en 16 jaar oud, meld je dan aan via 
ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl. Ook als je een 
muziekinstrument bespeelt ben je hartelijk welkom.

Op 18 december is er in de Sint Petruskerk in Uden 
weer een peuter-kleuterviering voor de allerkleinsten 
met hun ouders, broertjes en zusjes. Ook de opa’s 
en oma’s zijn heel welkom. Neem een ster van 
ongeveer tien centimeter breed, met een mooie wens 
of een mooie tekening, mee om bij de kerststal  in 
de boom te hangen. Deze mooie sterren zullen we 
na de kerstviering afgeven in huize Sint Jan. 

Op 19 december zal OBS Camelot uit Uden met 
alle leerlingen de kerk in Uden bezoeken. Er ligt 
een mooi gevarieerd programma voor hen klaar. 
Waarbij de kerststal natuurlijk het middelpunt zal 
zijn. Kortom, Petrus 2.0 is volop in beweging. 
Wil je meer weten over deze enthousiaste werkgroep, 
bel dan gerust met Ingrid van Meer op 06-12 867 084. 

We willen een warm welkom bieden aan iedereen!


