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Aantal katholieken wereldwijd gestegen 

Door een Nederlandse bril bekeken, lijkt het alsof de Kerk 

steeds kleiner wordt. Maar internationaal is dat helemaal niet 

zo. Het aantal rooms-katholieken neemt zelfs toe. In 2021 

waren er wereldwijd 1,378 miljard katholieken. Dat is een 

stijging van 1,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat 

blijkt uit de jaarlijkse statistieken die het Vaticaan afgelopen 

week heeft gepubliceerd. 

In 2021 maakten katholieken 17,67 procent van de 

wereldbevolking uit. Dat percentage is afgelopen jaren 

vrijwel onveranderd gebleven. Procentueel gezien wonen de 

meeste katholieken in Noord- en Zuid-Amerika, waar meer 

dan 64 van de 100 inwoners katholiek is, gevolgd door 

Europa met 39,6 op de 100. In absolute aantallen is de 

stijging het grootste in Afrika, terwijl in Europa sprake is van 

een daling. Brazilië is het land met grootste aantal 

katholieken: bijna 180 miljoen Brazilianen zijn katholiek. 

Uit de cijfers blijkt verder dat er in 2021 wereldwijd 407.872 

priesters waren, 49.176 permanent diakens en 5.340 

bisschoppen. 

Op tijd bellen voor een ziekenzalving 

Dag pastoor, ons pa moet vandaag (en het liefste nu) bediend 

worden. Bij navraag blijkt dat vader al langer ziek is, maar nu 

wordt het heel kritiek en moet vader bediend worden. En wel 

meteen. Vaak ook nog met een gewenst tijdstip want wij 

werken overdag. Misschien dat dit vroeger kon met een 

pastoor en diverse kapelaans in één parochie, maar deze tijd 

is echt voorbij. In deze tijd is het vaak onmogelijk om acuut 

al het werk te laten vallen om acuut te komen bedienen. 

Daarbij is de ziekenzalving niet het religieus duiden van de 



laatste uren, maar een onderdeel in het proces van accepteren 

van het ouder-worden of het ziek-zijn en het loslaten van dit 

leven en je dierbaren en dit in handen leggen van onze 

Schepper. Daarom is het ook wenselijk dat de zieke de 

bediening ook bewust meemaakt (uitzonderingen daargelaten 

bij een ongeluk of een plotseling treffen van een ziekte). Het 

is vooral een sacrament van de bemoediging; troost en 

sterkte. Laten we samen goed voor onze mensen zorgen! Wij 

doen ons uiterste best maar laten we niets aan het toeval 

overlaten, want toeval is noodlot, en zorgen voor elkaar komt 

van God!   

Gezamenlijke ziekenzalving 

Op woensdag 22 maart zal in de zaal van Huize Sint Jan 

te Uden de ziekenzalving worden gevierd om 10.30 uur. 

Ook mensen van buiten Huize Sint Jan en de Odiliaflat zijn 

welkom. 

Mocht u elders wonen in de parochie en willen deelnemen 

aan deze ziekenzalving in Huize Sint Jan, graag een bericht-

je van aanmelding naar: j.vandelaar@parochiesintpetrus.nl. 

U bent van harte welkom! 

 

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. 25 maart is het 12 en een half jaar geleden dat Henk in 

de Sint Jan van Den Bosch tot diaken werd gewijd. 1 januari 

2021 stonden we stil bij zijn zilveren verband met onze 

parochie als koster en diaken. Toen konden we dit, vanwege 

de coronatijd, maar zeer kleinschalig vieren. Reden te meer 
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om er nu extra bij stil te staan! Zeer welverdiend! 

Op zaterdag 25 maart vieren we de H. Eucharistie te Uden 

in de Sint Petrus kerk om 18.30 uur 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 uur in Boekel met 

medewerking van de Gilden van Boekel én Zeeland 

waarvan diaken van Thiel gilde-heer 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. 

 

Nacht in de Kerk 24 maart 2023 18.00 uur tot 02.00 uur 

Nacht in de kerk, georganiseerd door 

Petrus 2.0 op 24 maart. Samen 

ontmoeten we elkaar, vieren we  en 

laten we ons meevoeren door de 

Keltische spiritualiteit. Maar dat is niet 

alles! De jeugd van Petrus 2.0 zet zich 

deze avond ook in voor het goede doel 

Adamfo Ghana met een leuke 

sponsorloop en we delen kaarsjes uit in 

het dorp met de uitnodiging om deze in 

de kerk te komen aansteken. De kerk 

blijft open tot wel 02.00 uur in de nacht en we werken samen 

aan een prachtig kunstwerk. We verlichten de kerk met 

kaarsjes om zo ook samen kerk te zijn. Mis deze 

onvergetelijke avond niet en kom samen met ons vieren en 



ontmoeten. Zien we je daar? 

 

Vastenmaaltijd 

                                      Even minderen voor een ander… 

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat 

minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een 

ander mens die uw steun hard nodig heeft. 

De veertigdagentijd, met daarbij traditioneel onze aandacht 

voor de Vastenactie, dit jaar een project  voor de Stichting 

Vrienden van Brazilië. Zij ondersteunen het missiewerk van 

zuster Odiliana Smits uit Odiliapeel.  

Het onderhoud aan een school is door het gebrek aan 

voldoende financiële middelen ver achtergebleven. De 

huidige situatie is zo erg, dat de toiletten en de keuken oud en 

versleten zijn. Er is ook geen gelegenheid om de kinderen te 

verschonen, die niet zindelijk zijn. Er moet een sanitair blok 

gemaakt worden met kinderurinoirs, douche en een kleedtafel 

met fonteintje en de renovatie van de keuken om weer 

hygiënisch verantwoord te koken.  

De M.O.V. organiseert ook dit jaar weer  een vasten-

maaltijd. Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen 

zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten 

met onze noodlijdende medemens; de kosten bedragen 

€  13.50 per persoon. 

U bent van harte welkom op dinsdag 28 maart a.s. in het 

Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur. 

Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 – 263154, of  per 

email via: info@parochiesintpetrus.nl. 

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van 



onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel 

te vinden zijn.  

Of u kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: 

NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v.  ‘Vastenactie 2023’. Uw 

bijdrage is welkom en noodzakelijk!   

Alvast hartelijk dank ! 
 

Passie voor Pasen Maashorst 

Van woensdag 22 tot en met zondag 26 maart zal in Theater 

Markant het muziekspektakel Passie voor Pasen Maashorst 

worden opgevoerd. Meer dan honderd inwoners, koren, 

harmonieën, toneelverenigingen, balletstudio’s en fanfares 

hebben hun krachten gebundeld om samen op de planken vol 

passie het eeuwenoude verhaal van Jezus op te voeren.  
 

Kaarten zijn te bestellen via Markant Theater Maashorst on-

line:  https://www.markantmaashorst.nl/agenda/2458/  

Of telefonisch op 0413 – 256 110. 

Aanvang alle dagen 20.15; ticketprijs € 26,50 + ticketkosten 

à € 1,95 per ticket. 
 

Wij gedenken rond het eerste jaargetijde in Uden 

onderstaande dierbaren en wordt tevens het 

gedachteniskruisje aan de genodigde familie op het einde 

van de viering, achterin de kerk, bij de gedachteniskapel 

uitgereikt:  

Martien de Groot, Wim de Groot, Annie Smits-van den 

Berg, Luuk van den Brekel, Frida Korten-van de Laar, 

Martien van Duijnhoven, Toos de Visscher-Lahaije, Tonny 

Joosten-van den Bongaardt, Ria Nooijen-van der Aa, Jeanne 

Peters-van Wordragen, Harrie van Berlo. 
 

https://www.markantmaashorst.nl/agenda/2458/


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. 18 mrt Sjef(verj) en Drika Cuppen-van Zuijlen, Cor 

en Betsy; overl. Ouders Spierings-van 

Lanen en overl. familie; 

Zo. 19 mrt Harry Verkuijlen en Annie Verkuijlen-

Welte (verj); Martien Adam en echtgenote 

Drika Adam-van Duijhoven en ernstig zieke 

en overleden familieleden; Anna van den 

Eijnde; ouders van Boxtel en Cöp; Antoon 

Verbruggen; Hendrik van der Coer vw 

geboortedag, overleden ouders Vollenberg-

van der Linden en overleden kinderen, uit 

dankbaarheid; Overleden ouders Verkuijlen-

v.d. Wijst, kleinkind Gerald v. Lieshout en 

schoonzoons Jas vd Ven en Harrie vd Elzen. 

Ma. 20 mrt  

Di. 21 mrt  

Wo. 22 mrt  

Do. 23 mrt  



Vr. 24 mrt  

 

Overledenen 

Uden Clara Nicolaassen 102 jr. 

Uden Marietje Sommers-van Boxmeer 94 jr. 

Uden Zuster Maria Birgitta  80 jr. 

Uden Joke van Bommel-van der Heijden 87 jr. 

Boekel Diny Polman-Lambert 92 jr. 

Volkel Mies van Kessel 88 jr. 

Zeeland Anna Vervoort-Donkers 91 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 18 mrt Intervalkoor Pius X 

Zo. 20 mrt St. Caeciliakoor 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Zondag 19 maart 2023.  9.00 uur: H. Mis m.m.v. 

Kerkkoor St. Cecilia. 

Misintenties: Jaargetijde Pastoor Fredericus van Dijk 1887, 

Jan Toenders, Overleden ouders Vollenberg van de Linden 

en overleden kinderen, Overleden ouders van de Linden-van 

Kessel en overleden kinderen, Overleden ouders Toenders-

van de Linden en overleden kinderen. 

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 

 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis! 

Zondag 26 maart 2023 zal koffie en thee worden aangeboden 

in het Dorpshuis in Zeeland om elkaar te spreken en te 

ontmoeten na de viering van 09.00 uur. U bent van harte 

welkom!  

 

Misstijden H. Agatha Boekel,  

Zondag: 10.30 uur 

Woensdag 19.00 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 


