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

Emeritus Paus Benedictus 
XVI overleden 

Al lange tijd was duidelijk dat de gezondheid van 
onze emeritus paus uitermate kwetsbaar was. 
Joseph Ratzinger was een intelligent mens en had 
een rijke kerkelijke loopbaan. Hij werd priester, 
docent, professor, bisschop en medewerker van de 
curie in Rome. Als prefect van de Congregatie voor 
de Geloofsleer was hij een van de meest naaste 
adviseurs van Paus Johannes Paulus II. In 2005 
mocht hij deze paus opvolgen. Joseph Ratzinger 
was een bekwame theoloog.  In 2013 was duidelijk 
dat zijn gezondheid kwetsbaar was geworden. 
Volkomen onverwacht trad hij terug uit zijn ambt. 
Wij gedenken paus Benedictus in dankbaarheid; 
‘Een echte man Gods is van ons heengegaan’ .

Zing je gezond 
Uit allerlei wetenschappelijke publicaties is gebleken 
dat zingen gezond is. Na een uurtje gezongen te 
hebben, is het effect hetzelfde als na een flinke 
sportbeurt. Allerlei spieren in buik en rug zijn 
getraind, net als de longen en ademhalingsspieren. 
Het longfonds noemt zingen als een van de 
manieren om de longen in goede conditie te 
houden. Maar ook als de longen niet meer zo best 
zijn is er nog winst te behalen door te zingen.
Onder het zingen in een koor worden ongemerkt 
behalve de spieren ook de hersenen getraind. Je 
moet de dirigent in de gaten houden, de tekst en de 
muziek volgen en, heel belangrijk, allemaal tegelijk 
zingen. Dat vraagt dus nogal wat concentratie en 
dus, hersenactiviteit. Iedereen kan zingen en in een 
koor leer je vanzelf zuiver zingen. Maar dat is niet 
het enige, in een koor is een mens ook sociaal bezig. 
Je bent lid van een groep, ze hebben je nodig, je 

probeert met z’n allen iets moois neer te zetten en 
het is gezellig; kortom, je wordt er gelukkig van. Het 
maakt niet uit of je arm bent of rijk, jong of oud, 
uit Zweeds onderzoek is gebleken dat tijdens het 
zingen niet alleen anti-stress hormonen vrijkomen 
maar ook endorfine. Dat laatste hormoon geeft een 
gelukkig gevoel en helpt tegen pijn. Tijdens het zingen 
vergeet je de pijn, zo zeggen mensen die lijden onder 
chronische pijnen. Dus, de mens die zingt is goed 
bezig en wie in een koor zingt is beter bezig. 
Wie dit gelezen heeft en geïnspireerd is geraakt 
om in een koor te willen zingen is er goed nieuws: 
onze parochiekoren kunnen nog nieuwe leden 
gebruiken. Om meer te weten te komen over 
onze koren, kijk eens op www.parochiesintpetrus.
nl onder ‘Koren en muziek’. Daar is alle 
informatie te vinden. Kom gerust eens langs.

Peer Dekkers

Petrus 2.0 kijkt dankbaar terug en hoopvol vooruit 
In december mochten we met 2.0 een mooie Are You 
Ready dag beleven. Een mooie combinatie tussen 
inhoud en spel. Ook was er ruimte voor samen 
vieren en aanbidding. Het heeft weer veel gebracht. 
Ook de peuter- kleuterviering was weer super, 
fijn om op deze laagdrempelige manier met onze 
allerkleinste parochianen te kunnen vieren. Het 

scholenbezoek verliep eveneens goed. Mooi om te 
ervaren met hoeveel aandacht er geluisterd werd. 
Nu op naar het nieuwe jaar. De eerste maandelijkse 
bijeenkomst is alweer geweest. Half januari is ook 
onze eerste Walk Together avond met dit keer als 
thema ‘Rituelen.’ Al met al, Petrus 2.0 is vol nieuwe 
positieve energie aan dit nieuwe jaar begonnen.

Ga mee op bedevaart naar Lourdes!   
Van maandag 11 september tot en met zaterdag 
16 september 2023 wordt er wederom vanuit de 
parochie een bedevaart gehouden naar Lourdes.
In de Grot van de verschijningen mogen we Maria 
ontmoeten en al onze vragen en zorgen, maar ook 
onze dankbaarheid voor de mooie momenten in het 
leven, bij haar neerleggen. We nemen deel aan de 

grote internationale plechtigheden en processies en we 
vieren de eucharistie samen met de andere Nederlandse 
pelgrims die op dat moment in Lourdes zijn. 
Wij hopen weer met een mooie groep naar 
Lourdes te gaan. Meer info op onze site en 
aanmelden via diaken Ton Schepens, 
tel. 06-15 690 059, of via het Parochiecentrum. 

Nieuwjaarswens
Ik wens jou:

Een koffer met vertrouwen
een tas vol hoop en leven
een valies met je hebben en houden
een envelop met wat mensen je geven.

Een hutkoffer met oneindig veel moed
een mand vol hoop en oprechte verwondering
een rugtas met gezondheid en voorspoed
een envelop met muziek tijdens je afzondering.

Ik vraag aan God

Om je te steunen en om je te sterken
op de weg die je in zal gaan
en dat Hij jou steeds laat merken
dat je nooit alleen zal staan.

Marianne du Maine

Tarieven kerkelijke diensten St. Petrusparochie Uden in 2023
H. Mis stipendium: € 12,50
Huwelijksviering: € 430,-
Jubileumviering: € 325,-
Uitvaart, (inclusief absoute en avondwake, mits in 
dezelfde plaats): € 545,-
Avondwake, inclusief absoute: € 545,-

Alleen absoute, begraafplaats/crematorium Uden:
€ 350,-
Uitvaart kind: € 250,-
Doop: vrijwillige bijdrage
Overige tarieven kunt u vinden op onze 
parochiesite (www.sintpetrusparochie.nl)

Geen actieve actie kerkbalans 2023
Omdat we vrij recent parochiebreed 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
Boekel Sint Agatha   
NL08RABO 0108 0020 39
Volkel Antonius Abt
NL12INGB  0001 1188 93 

Venhorst H. Joseph  NL34RABO 0153 7001 14
Odiliapeel H. Kruisvinding 
NL69RABO 0154 9052 91

Met veel dank!
We wensen u een gezegend nieuwjaar.
Het parochiebestuur.

Emeritus Paus Benedictus XVI overleden  
Al lange tijd was duidelijk dat de gezondheid van 
onze emeritus paus uitermate kwetsbaar was. Joseph 
Ratzinger was een intelligent mens en had een rijke 
kerkelijke loopbaan. Hij werd priester, docent, 
professor, bisschop en medewerker van de curie in 
Rome. Als prefect van de Congregatie voor de 
Geloofsleer was hij een van de meest naaste 
adviseurs van Paus Johannes Paulus II. In 2005 mocht 
hij deze paus opvolgen. Joseph Ratzinger was een 
bekwame theoloog.  In 2013 was duidelijk dat zijn 
gezondheid kwetsbaar was geworden. Volkomen 
onverwacht trad hij terug uit zijn ambt.  

Wij gedenken paus Benedictus in dankbaarheid; ‘Een 
echte man Gods is van ons heengegaan’ . 

 

Het nieuwe jaar
Het jaar 2022 zullen velen met gemengde gevoelens 
achter zich laten. Corona, oorlog, inflatie, 
energiecrisis, dit alles zal nog lang genesteld blijven 
in het geheugen van velen. Het jaar 2022 is voor de 
parochie, naar mijn gevoel, een rustig jaar geweest, 
met als uitzondering het honderdvijftigjarig 
jubileum van de Sint Jacobuskerk in Zeeland. Een 
mooie feestweek, waar vele parochianen uit Zeeland 
maar ook van daarbuiten hebben kunnen genieten. 
Ook het tweehonderdjarig bestaan van het 
Mannenkoor Sint Agatha uit Boekel was een 
hoogtepunt van dat jaar. Dat onze bisschop Mgr. 
Gerard de Korte op de feestdag 20 november 
voorging in de eucharistie maakte die dag extra 
feestelijk.
Verder werd halverwege het jaar 2022 begonnen 
met het renoveren van de Sint Agathakerk in 
Boekel, naar aanleiding van de Kerkenvisie die werd 
opgesteld in 2019. Doel van deze renovatie is om het 
priesterkoor te kunnen splitsen van de kerk met een 

afscheiding, die door middel van een glazen wand 
of gordijn open en dicht gemaakt kan worden. Hier 
kunnen dan kleinere kerkdiensten, tot ongeveer 
negentig bezoekers, gehouden worden, de koren 
kunnen er repeteren, enz.
De renovatie is opgesplitst in drie trajecten: in de 
eerste plaats het realiseren van een keuken, toiletten 
en verwarming; ten tweede het maken van een 
achteringang met hellingbaan en ten slotte het 
aanbrengen van een scheidingswand. 
Het eerste traject zal rond februari van dit jaar 
worden afgerond, waarna begonnen zal worden 
met het tweede traject. Hopelijk is deze fase voor 
de bouwvakvakantie klaar. Als het eerste traject 
gereed is zal er de gelegenheid zijn om, na een 
eucharistieviering, een kijkje te komen nemen naar 
wat tot dan toe gerealiseerd is.
Wat tevens dit jaar staat te gebeuren is de restauratie 
van de kerktoren van de Sint Agathakerk. In het 
eerste kwartaal van 2023 wordt hiermee door het 

aannemersbedrijf T&W bouw uit Volkel begonnen. 
De toren komt tot aan het hoogste puntje in de 
steigers te staan. Er komen nieuwe leien op de spits, 
het kruis en de haan krijgen een opknapbeurt, 
trekstangen in de muren van de toren moeten 
vernieuwd worden, omdat de huidige aan erosie 
onderhevig zijn en zodoende stenen uit de toren 
duwen. Losliggende stenen en kapotte stenen 
worden vervangen en de gehele toren moet opnieuw 
gevoegd worden. Zoals u ziet is dit een hele klus 
en het zal dan ook zeker acht à negen maanden in 
beslag nemen. Dan ziet de toren er ook weer als 
nieuw uit, klaar voor het eeuwfeest in 2025.
Het jaar 2023 zal in het teken staan van deze 
werkzaamheden. Verder moeten we maar afwachten 
wat het komend jaar eenieder zal brengen. Daarom 
mijn wens aan u allen: veel voorspoed, geluk en een 
goede gezondheid, met Gods zegen.   

Diaken Henk van Thiel      


