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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 10.00 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. 

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 12½ jaar geleden dat Henk in de Sint Jan 
in Den Bosch tot diaken werd gewijd. 

Op 1 januari 2021 stonden 
we stil bij zijn zilveren 
dienstverband met onze 
parochie als koster en diaken. 
Toen konden we dit, vanwege 
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. 
Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting 
en felicitatie in het parochiecentrum.

Op zondag 26 maart vieren we de H. Eucharistie in de 
Sint Agathakerk in Boekel om 10.30, 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 Agathakerk.

U bent van harte welkom! 

Namens het parochiebestuur, 
Pastoor John van de Laar.

Op 14 maart kwam dr. Caroline Voet, expert 
op het gebied van de architectuurstijl ‘Bossche 
School’ en verbonden aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven, naar Odiliapeel. De 
Heilige Kruisvindingkerk wordt beschouwd als 
één van de hoogtepunten van de Bossche School, 
en is ontworpen door de bekende architect Jan 
de Jong op het hoogtepunt van zijn carrière.

Communie en Vormselwerkgroep Petrus 2.0
Nacht in de kerk
Beleef op 24 maart 2023 van 18.00 uur 
tot 02.00 uur ‘Nacht in de kerk’.
Een avond vol bijzondere ontmoetingen, muziek, 
gesprek en inzet voor het goede doel: Adamfo 
Ghana. Het motto van deze avond luidt: Samen 
ontmoeten, samen vieren en samen zijn.
Iedereen is welkom om binnen te lopen, een 
kaarsje aan te steken of mee te vieren. Bert 
Jansen Venneboer en Anja Sandee nemen 
onze jongeren mee in de beleving van Taizé. 
Frank en Mariëlle Bosman nemen ons via 
Keltische muziek en zang mee in de Keltische 
spiritualiteit. Weet dat u welkom bent in een 
met enkel kaarsen verlichte St. Petruskerk.

Kruisweg
Petrus 2.0 verzorgt op Goede Vrijdag 7 april om 15.00 
een Kruisweg voor gezinnen. Franciscus zit op de 

trappen voor zijn kerkje. Natuurlijk is hij niet alleen. 
Als Franciscus buiten zit, wil iedereen bij hem zijn, 
willen ze luisteren naar zijn verhalen. ‘Vertel ons nog 
een keer van Pasen!’, roept iemand als hij lang zwijgt. 
Vertellen wil Franciscus graag en hij neemt hen mee 
het kerkje in. Binnen heeft hij overal afbeeldingen 
gehangen, afbeeldingen van het verhaal van Pasen. U 
bent van harte welkom om met uw (klein)kinderen 
te komen luisteren naar het verhaal van Franciscus.

Zegening Paasmandjes, speciaal voor Poolse gezinnen
Stille Zaterdag, 8 april, 14.00.
Petrus 2.0 mag ook een warm thuis zijn voor onze 
Poolse gezinnen, en om deze mensen te laten 
weten dat ze welkom zijn, willen we graag ook in 
hun tradities voorzien. Zaterdag zijn alle Poolse 
gezinnen welkom om tijdens een korte viering 
hun paasmandjes te laten zegenen. Uiteraard is 
iedereen welkom om dit met hen te mee te vieren.

Goede Week en 
Paasvieringen 2023

Sint Petrus kerk (en kapel Zusters 
Birgittinessen) Uden:

Zaterdag 1 april 18.30 uur    Palmpasen Petrus 2.0 
Zondag 2 april 07.30 uur     Palmpasen, Kapel 

Zusters Birgittinessen
Zondag 2 april 10.30 uur    Palmpasen 
Maandag 3 april 18.30 uur    Boeteviering Petrus 2.0
Donderdag 6 april 17.00 uur     Witte 

Donderdagviering 
Kapel Zusters 
Birgittinessen

Donderdag 6 april 19.00 uur     Witte 
Donderdagviering 
Petrus 2.0, aansluitend 
open kerk voor 
aanbidding tot 
20.45 uur 

Vrijdag 7 april 15.00 uur     Goede Vrijdagviering, 
Kapel Zusters 
Birgittinessen

Vrijdag 7 april 15.00 uur    Kruisweg Petrus 2.0
Vrijdag 7 april 19.00 uur    Goede Vrijdagviering 
Zaterdag 8 april 19.00 uur    Paaswake Petrus 2.0    
Zaterdag 8 april 21.00 uur     Paaswake, Kapel 

Zusters Birgittinessen
Zondag 9 april 07.30 uur     Pasen, Kapel Zusters 

Birgittinessen
Zondag 9 april 10.30 uur    Hoogmis van Pasen 
Maandag 10 april 07.30 uur     Hoogmis van Tweede 

Paasdag, Kapel Zusters 
Birgittinessen

Maandag 10 april 10.30 uur     Hoogmis van 
Tweede Paasdag 

Sint Agathakerk Boekel: 

Zondag 2 april 10.30 uur    Palmpasen 
Vrijdag 7 april 15.00 uur    Kruisweg 
Zaterdag 8 april 19.00 uur    Paaswake
Zondag 9 april 10.30 uur    Hoogmis van Pasen
Maandag 10 april 10.30 uur     Hoogmis van 

Tweede Paasdag 

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: 

Zondag 2 april 09.00 uur    Palmpasen 
Vrijdag 7 april 15.00 uur    Kruisweg 
Zondag 9 april 09.00 uur    Hoogmis van Pasen 
Maandag 10 april 09.00 uur     Hoogmis van 

Tweede Paasdag 

Heilige Jozef kerk Venhorst: 

Zondag 2 april 09.00 uur    Palmpasen 
Vrijdag 7 april 15.00 uur    Open kerk
Zondag 9 april 09.00 uur    Hoogmis van Pasen 

Heilige Antonius Abt kerk Volkel:

Zondag 2 april 10.30 uur    Palmpasen 
Vrijdag 7 april 15.00 uur    Open kerk
Zondag 9 april 10.30 uur    Hoogmis van Pasen 

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel: 

Zaterdag 1 april 18.30 uur    Palmpasen    
Vrijdag 7 april 15.00 uur    Open kerk
Maandag 10 april 10.30 uur    Hoogmis van Pasen 

Pasen; het feest van licht!
Het is ongelooflijk hoeveel kaarsjes er per jaar 
opgestoken worden in onze parochie: vele, vele 
duizenden. En achter elk lichtje schuilt een 
verhaal van vreugde, dank of intens verdriet. Maar, 
staan we er ook bij stil dat elk jaar met Pasen 
het licht ontstoken wordt op de paaskaars? 

Eigenlijk is elk klein kaarsje daar een afgeleide van. 
De paaskaars vertelt het verhaal van lijden en dood, 
maar ook van vreugde en leven. Alles is erin vervat: 
heel ons mens-zijn, heel ons leven, heel het leven van 

Jezus. Wij mogen wel eens stilstaan bij dat licht. Al te 
vaak denken we aan Kerstmis, als we het over licht en 
kaarsjes hebben, maar Pasen is natuurlijk hét moment 
waarop alle duisternis moet wijken voor het stralende 
licht van de verrezen Christus. De gekruisigde en 
verrezen Heer is ons mensen altijd nabij. Of we nu een 
kaarsje branden uit vreugde of verdriet, Jezus weet 
wat er in ons omgaat, Hij leeft echt mee met ons. 

De paasverhalen staan vol verschijningen. De leerlingen 
kwamen Jezus overal tegen. Ze zagen Hem in hun 

leven verschijnen en konden daaruit kracht putten. En 
hun geloof versterken om van daaruit te beginnen aan 
hun zware taak om Zijn boodschap aan de man en de 
vrouw te brengen. Ook wij mogen Hem nabij weten en 
herkennen in ons leven op al die momenten dat we tot 
het besef komen: ‘Ik sta er niet alleen voor, Hij is bij 
mij’. Met elk kaarsje dat we branden, tonen we hoezeer 
Pasen, hoezeer de verrijzenis ons aan het hart gaat. 
Dat er nog veel lichtjes mogen branden. Zalig Pasen! 

Pastoor John van de Laar.

Vasten
Vier weken voor Pasen
zijn een louteringsfase,

een pas op de plaats
met wat minder praats.

Je iets ontzeggen
valt moeilijk uit te leggen

aan iemand die alles al heeft
en om het geloof niets geeft.

Tot inkeer komen zorgt misschien
dat we scherper in gaan zien

hoe we in het leven staan,
en minder zelfgenoegzaam  

tot bezinning komen
om te durven dromen

dat oprecht bescheiden soberheid
de tegenstelling is van ijdelheid.

Marianne du Maine


