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Gedachte bij het evangelie van dit weekend:  

De hemel begint thuis 

Er waren eens twee monniken. Ze hadden allebei in een heel 

oud boek gelezen dat aan het eind van de wereld een plek te 

vinden zou zijn, waar hemel en aarde tezamen kwamen. Ze 

besloten die plaats te zoeken en niet terug te keren, voordat 

ze hem gevonden hadden. Ze liepen de hele wereld door, 

overwonnen ontelbare gevaren, doorstonden alle ontberingen 

die zo'n tocht door de wereld maar kan opleveren en leden 

onder alle mogelijke verleidingen die mensen van hun doel 

kunnen afhouden. 

Er zou daar een deur zijn -zo stond in het boek -waarop ze 

maar behoefden te kloppen om bij God te komen. Eindelijk 

vonden ze wat ze zochten. Ze klopten op de deur. Met bevend 

hart zagen ze, hoe hij openging. Toen ze naar binnen liepen, 

bleken ze thuis in hun kloostercel te staan. Toen begrepen ze 

dat de plek, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten, in de 

wereld is, op de plek die je van God gegeven is.  
 

Koffie drinken na de mis in de Jacobuszaal 

Zondag 26 februari 2023 zal koffie en thee worden 

aangeboden in de Jacobuszaal in Zeeland om elkaar te 

spreken en te ontmoeten na de viering van 09.00 uur. U bent 

van harte welkom! Ook de voorganger zal dan (kort) even 

aansluiten. 
 

Viering moment voor zieken en ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 7 februari in het 

Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur. 

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee.  
 



Geen actieve actie kerkbalans 2023 

Omdat we vrij recent parochie-breed een actieve actie 

hebben gevoerd voor de kerkbalans en omdat de tijden voor 

veel mensen zwaar en onzeker zijn zullen wij dit jaar geen 

actief beroep doen op onze parochianen. 

Uiteraard zijn giften wel welkom. 
 

Dit kan op een van de bekende nummers te weten: 

Uden  Sint Petrus  NL60RABO 0151 9047 58 

Zeeland Jacobus de Meerdere NL94RABO 0159 5077 82 
 

Met veel dank! 

Het parochiebestuur. 
 

Doopviering 

Zondag 29 januari 13.00 uur in Venhorst:Amber van Geffen 
 

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. 28 jan.  

Zo. 29 jan. André en Annie Wijdeven-de Groot; Toon 

Wolvers en Pieta Wolvers-van den Broek 

(jaargetijde); Ria Janssen-Coenen; Bertha 



de Groot, overleden ouders en familie; 

Grard van den Broek; Ria Cöp-van Boxtel 

en Sjaak Cöp; overleden ouders van Rooij-

van Boxtel vw verjaardag 

Ma. 30 jan. Riek en Adriaan van der Rijt-van den 

Berkmortel; 

Di. 31 jan.  

Wo. 1 febr.  

Do. 2 febr.  

Vr. 3 febr. Uit dankbaarheid en voor overleden familie 

van der Voort-van der Voorn  
 

Overledenen 

Odiliapeel Riet Hendriks-van Hoof 82 jr. 

Uden Hannie Schampers-Hooijmans 75 jr. 

Uden Thea Bevers-van Esch 84 jr. 

Boekel Karel Bijvelds 74 jr. 

Boekel Wim Verstraten 90 jr. 

Venhorst Dina van den Elzen-van Kessel 94 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 28 jan. Samenzang 

Zo. 29 jan. Chanteurs Grégorien 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Zondag 29 januari 2023.  

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

Misintenties: Jaargetijde Pastoor Johannes van de Putten 



1825, Lard en Nellie van den Berg-van der Wijst en zoon 

Leon, Kees van der Wijst en overleden familie, Antoon 

Zonnenberg en overleden familie Zonnenberg-Jacobs, 

Jaargetijde Geertje van Loy en voor echtgenoot Cor van Loy 

en uit dankbaarheid, Overleden ouders Verstraten-

Cornelissen vanwege verjaardagen en overleden familie 
 

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.  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 
 

Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België  

6 t/m 9 mei 2023 

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een 

meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje 

Beauraing met begeleiding van een priester en een 

zorgteam. 

Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond, en Eersel. 



In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is 

verschenen. 

Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over 

Beauraing, lof en de persoonlijke zegen met het H. 

Sacrament, gezellige ontspanningsavonden,  kruisweg, en 

Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen 

gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum 

bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille 

aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. 

Reissom meerdaagse bedevaart: v.a. € 320,-Beauraing is een 

bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In 

een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 

1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het 

Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en 

bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg 

voor elkaar. 

 “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke 

wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet 

niet op de wens van Maria in te gaan! 

Tot in Beauraing? 

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro 

Maria: dhr H. Kuijs, Secretariaat van 

de pelgrims: Westerveldlaan 6,  

5345 EM Oss, 06-83255111, 

 nbcpromariapelgrims@gmail.com, 

website http://home.kpn.nl/m.de.wit-

ssc/ 
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