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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 in 

het parochiecentrum.

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. 

Petrus 2.0 luistert de Kerstviering van 
24 december om 17.00 u op
Een enthousiaste groep kinderen zal tijdens de 
viering in de Udense Petruskerk zingen en muzikaal 
begeleiden. Mooi om te zien hoe je samen kerk kunt 
zijn. Wees welkom om met ons mee te vieren. Vanaf 

16.30 u zullen we kerstliederen zingen om zo al 
met elkaar in een fijne kerststemming te komen.
Team Petrus 2.0 wenst u allen een Zalig Kerstmis!

Advent, een belofte
Iedere week één kaarsje meer
verlangend, keer op keer.
Als er dan vier kaarsen branden
is het grote feest ophanden.
Zijn komst, een oud verhaal,
kennen we bijna allemaal.
“Ons is een Redder geboren”,
zullen we dan weer horen.

Hij zal ons onderrichten
en wonderen verrichten.
Hij zal lijden, om ons allemaal
te vergeven; honderdmaal.
Wat Hij van ons wil vragen is
zijn vredesboodschap uit te dragen.
Maak het verschil, maak het waar;
toon dat je geeft om elkaar!

Marianne du Maine

Kerstvieringen 2022: 
alle genoemde vieringen 
in de parochie (20) met 
Kerstmis en Oud en Nieuw 
zijn open toegankelijk!

Sint Petruskerk Uden
Zaterdag 24 december:
10.30 u Kerstviering Huize Sint Jan
17.00 u Familieviering 
19.00 u Kerstviering 
21.00 u  Kerstviering 

in de kapel van de zusters 
Birgitinessen 

Zondag 25 december:
10.30 u Hoogmis 
14.30 u Kindje wiegen
Maandag 26 december:
10.30 u Hoogmis  

Sint Jacobuskerk Zeeland
Zaterdag 24 december:
19.30 u Kerstviering 
Zondag 25 december:
9.00 u Hoogmis 
Maandag 26 december:
9.00 u Hoogmis 

Sint Agathakerk Boekel
Zaterdag 24 december:
20.00 u Kerstviering 
22.00 u Kerstviering 
Zondag 25 december:
10.30 u Hoogmis 
Maandag 26 december:
10.30 u Hoogmis 

Kerk Heilige Kruisvinding Odiliapeel
Zaterdag 24 december:
18.00 u Kerstviering 
Maandag 26 december: 
10.30 u Kerstviering 

Kerk Sint Antonius Abt Volkel
Zaterdag 24 december:
21.00 u Kerstviering 
Zondag 25 december:
10.30 u Kerstviering 

Kerk van Sint Jozef Venhorst
Zaterdag 24 december:
18.00 u Kerstviering 
Zondag 25 december:
9.00 u Kerstviering 

Oud en Nieuw:
Zaterdag 31 december:
18.30 u Sint Petruskerk Uden 
Zondag 1 januari:
9.00 u Sint Jacobuskerk Zeeland 
10.30 u Sint Petruskerk Uden 
10.30 u Sint Agathakerk Boekel

Geen energietoeslag 
nodig?
Gelukkig zijn er mensen die het zich 
kunnen veroorloven om te zeggen 
dat zij de energietoeslagen die in 
november en december werden eigenlijk 
niet nodig hebben, en de uitkering 
misschien wel geheel of gedeeltelijk 
aan een goed doel willen schenken.

Wij willen u graag attent maken op onze 
Stichting Interkerkelijk Noodfonds Uden, 
die zich inzet voor de minderbedeelden in 
onze directe omgeving, en die uw financiële 
steun heel hard nodig kunnen hebben!

In deze Stichting zijn de volgende drie 
kerkgenootschappen vertegenwoordigd:
a.  Christelijke Gemeente 

De Levensboom Uden
b. Protestantse Gemeente Uden-Veghel
c. De Sint Petrusparochie

Deze Stichting helpt mensen die acuut 
financiële hulp nodig hebben om daarmee 
te voorkomen dat de persoon of gezin 
in de problemen komt. Elke bijdrage is 
welkom op bankrekeningnummer: 

NL54 RABO 0323 9863 58 t.n.v. HELP
Interkerkelijk Noodfonds Uden

Bij voorbaat dankt de Stichting u 
heel hartelijk voor uw donatie!

Gedachten bij Kerstmis 2022
Kerstmis is een dag waar velen naar verlangen. Dat is 
niet verwonderlijk, want verlangens heeft iedereen, 
maar het zijn niet allemaal dezelfde verlangens. 
De een verlangt misschien vooral naar een goede 
relatie, de ander naar een job, nog een ander naar 
een positieve uitslag op school, in zijn onderneming, 
in het ziekenhuis, en weer een ander naar veel geld, 
een leuke vakantie en ik weet niet wat nog allemaal. 
Maar wat die verlangens ook zijn, ze verschillen 
van persoon tot persoon. Maar dat geldt eigenlijk 
niet zozeer voor Kerstmis, daar verlangt zo goed als 
iedereen naar, maar opnieuw: niet allen om dezelfde 
reden. Wij, christenen, vieren met Kerstmis de 
komst van God de Heer in ons midden, en daar blijft 
het niet bij, want Kerstmis is voor velen ook een 

gezins- en familiefeest. Maar dat laatste geldt niet 
alleen voor christenen, met als gevolg dat wellicht 
geen enkel ander feest zo wereldwijd gevierd wordt 
als Kerstmis. En toch, christen of niet, de viering 
hangt samen met wat Kerstmis in wezen is, en dat 
is de viering van de geboorte van een kind. Voor 
ons, christenen, is Kerstmis veel meer dan een 
gezellig familiefeest of een ultracommercieel feest 
vol overladen winkels en warenhuizen, verlichte 
straten, pleinen en huizen. ‘Ik verkondig u een 
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel 
het volk: Heden is u een redder geboren, Christus de 
Heer’, zegt een engel tegen herders die hun kudde 
bewaken. Dat is dus wat Kerstmis is en dat is wat 
we vieren: dat Jezus als Redder onder ons is komen 

wonen. ‘Heden is u een redder geboren’, zegt de 
engel, en die redder hebben we nodig. Een redder 
die ons het vaccin van de liefde brengt, zodat we 
niet meer in de duisternis ronddwalen. Wat zou het 
koor van de engelen ons kunnen bezielen met hun 
lofzang ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede 
onder de mensen in wie Hij welbehangen vindt’.  
Laten we dat proberen te zijn: vredevolle mensen. In 
heel ons doen en denken. 

Mede namens het pastorale team, het 
parochiebestuur en alle trouwe medewerkers: Van 
harte een Zalig en gezegend Kerstfeest toegewenst.
                

Pastoor John van de Laar.


