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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. 

Interview met diaken Mari van der Heijden,  
Mari groeide op in Erp in een gelovig katholiek gezin, 
met vader en moeder, een broer en een zusje. Na de 
lagere en de middelbare school volgde Mari de oplei-
ding tot psychiatrisch verpleegkundige in Huize Padua 
te Boekel, daarna werkte hij dertig jaar als afdelings-
hoofd bij het psychiatrisch ziekenhuis in Den Bosch en 
bij de zusters Franciscanessen in Veghel. Na drie jaar 
als vrijwilliger diaken te zijn geweest in de St. Agatha-
kerk in Boekel, vroeg de bisschop of hij full time wilde 
gaan werken. Mari heeft twintig jaar in Schijndel met 
overgave het ambt van diaken uitgeoefend. Na zijn 
pensionering blijft hij beschikbaar voor de St. Petrus-
parochie en de Michaëlparochie in Schijndel. ‘Er zijn 
parallellen te vinden in de zorgsector en het kerk-zijn, 
dat is mooi. Je kunt je afvragen of datgene wat je in 
de kerk wilt uitdragen, ook landt bij de mensen. Het 
is niet nodig om jezelf belangrijk te maken, het gaat 
om de boodschap die je wilt uitdragen’.

Neemt u zorgen of emoties mee naar huis? 
‘Als je dat niet zou hebben moet je je afvagen of je de 
goede keuze hebt gemaakt. Dit werk is zielenwerk, 
werk met het hart. Dat ik een aantal uitvaarten heb 
moeten doen met baby’s, dat heeft mij diep geraakt. 
Dan moet je mensen om je heen weten waar je in alle 
veiligheid je verhaal kunt doen en zorgen voor ont-
spanning; dat je hobby’s hebt’. 

Wat maakt een pelgrimage naar Lourdes zo boeiend?
‘Bedevaart is een equivalent van Gods volk onderweg. 
Vanaf het moment dat we de moederschoot verlaten, 
totdat we geroepen worden, bewandelen we een tocht. 

Tijdens die tocht 
moeten we onze 
mogelijkheden 
en onmogelijk-
heden ontdek-
ken en telkens 
dat ene licht-
puntje zien te 
pakken. Pelgri-
meren is ook 
een proces van 
samen bidden en zingen, vragen om vergeving, rea-
liseren dat wij mensen zijn met hebbelijkheden en 
onhebbelijkheden. Je bouwt een band op; vertelt of 
luistert naar elkaars levensverhalen, je helpt elkaar, 
bidt, zingt, drinkt samen en lacht of huilt met elkaar; 
je bent elkaars schouder. Dat boeit me iedere keer’

Hoe zal over vijftig jaar aan de rol van de kerk vorm 
worden gegeven, volgens u?
‘Christus heeft zich slechts drie jaar geopenbaard als 
Zoon van God en is wereldwijd model geweest voor 
de christelijke kerken. Wat een kracht gaat daarvan 
uit. De kerk heeft in de geschiedenis bergen en dalen 
gekend. Maar dat doet niets af aan de boodschap van 
Christus! 

De kerk zal, trouw aan de boodschap van Christus, 
nieuwe wegen moeten vinden om mensen aan zich 
te binden. Wij moeten het licht zijn, wij moeten voor 
de mens wat betekenen’.

Marianne du Maine

Koperen jubileum diaken Henk van Thiel
In het weekend van 25 en 26 maart 2023 vieren we 
in onze parochie het koperen ambtsjubileum van 
diaken Henk van Thiel. Op 25 maart is het twaalf en 
een half jaar geleden dat Henk in de Sint Jan van Den 
Bosch tot diaken werd gewijd. Eerder, op de eerste dag 
van 2021, stonden we even stil bij het feit dat hij al 
vijfentwintig jaar verbonden was aan de parochie als 
koster en diaken. Toen konden we dit, in verband met 
de coronapandemie, maar zeer kleinschalig vieren. 
Reden te meer om er nu extra bij stil te staan! Zeer 
welverdiend! 
Op zaterdag 25 maart vieren we de H. Eucharistie 

te Uden in de Sint Petruskerk om 18.30 u. 
Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting 
en felicitatie in het parochiecentrum.
Op zondag 26 maart vieren we de H. Eucharistie 
in de Sint Agatha kerk om 10.30 u in Boekel 
met medewerking van de Gilden van Boekel én 
Zeeland waarvan diaken van Thiel gildeheer is.
Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting
en felicitatie in de Sint Agatha kerk.
U bent van harte welkom!

Namens het parochiebestuur,
Pastoor John van de Laar

Gedachten bij Carnaval: 
“Maskers op, maskers af”

Met carnaval dragen mensen vaak een masker. Dat 
weten ze. Maar gewoon in het dagelijkse leven van 
alledag, dragen mensen ook wel eens maskers. Dat 
weten ze niet. Mensen dragen maskers als een tweede 
gezicht. Maskers tonen nooit de echte mens. Je zegt 
“ja”, als je “nee” zou willen zeggen. Je glimlacht, maar 
je glimlach is niet echt. Je doet alsof niets je raakt, 
of je geen gevoelens of heimwee kent, maar je hart 
hunkert naar een hartelijk woord. Waarom ben je 
niet vaak zoals je bent? Als je alleen bent met jezelf 
valt je masker af, dan ga je door je knieën en ben 
je pas echt mens zoals God die graag ziet! De mens 
achter het masker is de mens om lief te hebben. De 
mens helder als water en doorzichtig als glas. In zulke 
mensen gelooft God echt, ook al blijft er zekerheid 
en onzekerheid. Waar mensen echt in God en elkaar 
geloven daar wordt alles mogelijk. Fijne Carnaval!

Videoscherm in de Petruskerk

De Sint Petrusparochie gaat met zijn tijd mee. Onlangs 
is een groot mobiel videoscherm in de kerk geplaatst. 
Hiermee wordt ingespeeld op een al langer gekoester-
de wens van nabestaanden om tijdens uitvaartdiensten 
iets van de levensloop van de overledene te kunnen 

tonen. De eerder gebruikte beamer met scherm vol-
deed niet meer aan de eisen van de tijd qua lichtop-
brengst en aansluitmogelijkheden. Het 85 inch grote 
tv-scherm kan uiteraard bij veel meer gelegenheden 
worden ingezet; te denken valt aan kindervieringen, 
(kerst-)concert of mededelingen aan het einde van een 
kerkdienst. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Vertrouwen
Vanmorgen hoorde ik een merel fluiten

blij en helder klonk zijn lied.
Het is nog winter buiten

of telt dat voor een vogel niet?

Zo fluit hij zonder zorgen
het voorjaar tegemoet.

Ik geniet van deze morgen
vandaag is het juist goed.
Zeker is het  niet normaal

er kan nog sneeuw komen, en kou,
zijn zang is te vroeg, teveel kabaal!

In deze tijd hoort alles koud te zijn en grauw!

Als ik zelf een vogel mocht zijn, 
dankte ik de Heer met jubelzang.

‘Vertrouwen’ zou mijn boodschap zijn.
Want soms mag je somberen,
maar wees vooral niet bang.

Marianne du Maine

De 40-dagentijd, stilte en bezinning 
De woestijn ervaren in je leven betekent geen weg 
meer weten, elk houvast verliezen, geen bodem 
voelen om plannen te maken voor de toekomst, je 
verloren voelen in een weidse omgeving, waarvan 
je de grens niet kunt zien. Er is niets waaraan je 
je kunt vasthouden. Je bent alleen met jezelf. In 
stilte de proef doorstaan, om als nieuw herboren te 
worden. Ervaren wat échte stilte is, lijken we vaak 
te zijn verleerd. Het is de afwezigheid van geluid, of 
in elk geval van lawaai; dat is nauwelijks nog ergens 
te vinden. Sta je in een lift, dan klinkt er nog zachte 
muziek uit de speakers, denk je eens rustig te gaan 

winkelen, dan wordt dat continu onderbroken door 
mededelingen en dagaanbiedingen, loop je door de 
bossen, dan nog is stilte soms ver te zoeken. Echte 
stilte is een zeldzaam iets en tóch onmisbaar om 
bij jezelf thuis te komen. Geleerden zijn het er al 
lang over eens dat een gezond maatschappelijk 
en persoonlijk leven vraagt om rust en stilte, om 
uiteindelijk de juiste keuzes te maken in het leven. 

Op Aswoensdag, 22 februari, gaan we de 
40-dagentijd in, de tijd waar we ons voorbereiden op 
Pasen, opdat Jezus’ verrijzenis kan worden gevierd, 

zijn wederopstanding in 
ons leven, misschien nog 
wel wederopstanding in ons 
hele maatschappelijke leven. 
Het wil een periode zijn van 
rust en bezinning. Laten we 
daarvoor de tijd nemen. 
Pastoor John van de Laar.

Aswoensdagvieringen op 22 februari, om 19.00 u:
In Uden in de Sint Petrus kerk, in de Sint Agatha 
kerk te Boekel en in de Sint Jacobus kerk in Zeeland.

Op zondag 19 februari om 
10.30 uur is er een speciale 

carnavalsmis in de Sint Petrus 
kerk te Uden, met als thema: 

Geef er maar kleur aan!  

Kom jij ons (koor Deux Bornes) versterken?!

Wie?
Jongens en meisjes (vanaf 12 jaar), mannen en vrouwen.

Wat?
Meerstemmig zingen onder begeleiding van piano en 
dwarsfluit. Bij speciale vieringen slagwerk en andere 

blaasinstrumenten.
Onder leiding van dirigent Jacques Tichelaar.

Waar?
Meestal in de kerk en repeteren in het parochie-
centrum. Bij gelegenheden op diverse locaties.

Wanneer?
Repeteren iedere woensdagavond.

Twee keer per maand in het weekend een viering.

Waarom?
Omdat we een muzikaal, kleurrijk, 

enthousiast koor zijn.

Hoe word je lid?
Kom eens luisteren en mee vieren in het weekend.

Kom op woensdagavond naar de repetitie.
(Aan lidmaatschap zitten geen kosten verbonden.)

Neem contact op met Corn Timmers: 06-1346 2235
Hanneke Bedeschi: 06-4117 1222

www.jongerenkoor-deuxbornes.nl


