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woonten of wat troebel door te 
weinig aandacht voor God en 
elkaar. 
Met Pasen, wanneer God nieuw 
leven geeft aan Jezus, mogen ook 
wij een nieuw begin maken. Een 
nieuw begin om het Licht dat 
Christus  in  de  wereld  heeft ge- 

bracht door te geven aan de mensen om ons heen. 
Een Licht van vrede, van gerechtigheid en naas-
tenliefde. Een Licht van barmhartigheid en vreugde. 
Het is niet iets om in ons binnenste weg te stoppen, 
maar om overal voor het voetlicht te brengen. Dat 
Gods Liefde in ons doen en laten zichtbaar wordt. 
Hopelijk bent u met Pasen als een kind zo blij. Blij 
dat Christus verrezen is en vooral blij dat Hij het 
Licht der wereld is. Mag dat andere dingen in ons 
leven in perspectief zetten, dat wij mogen zien wat 
echt waardevol is in het leven als gelovige: Gods 
Liefde en Christus als het licht voor onze voeten. 
Ik wens u allen, ook namens mijn collega’s van het 
pastoraal team een zalig Pasen! 
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
 

U herinnert het zich vast uit uw 
kindertijd. Een nieuw stuk speel-
goed maakte je heel blij. Vooral 
als het datgene was wat je zo 
graag wilde hebben.  
Tegenwoordig, en ik geef toe dat 
het heel lastig is daar niet aan 
mee  te   doen,  worden  kinderen  
overladen met cadeaus. Maar als ik dan onze zoon 
gadesla is hij helemaal niet blij met zoveel speel-
goed. Hij is heel blij met het eerste cadeau. Hij wil 
er meteen mee spelen en vergeet dan alles om zich 
heen. Hij gaat helemaal op in zijn spel en dat er nog 
meer uit te pakken is… 
Pasen, wanneer we de verrijzenis van Jezus Chris-
tus vieren, staat ook elk jaar voor een nieuw begin. 
De bomen kleuren weer groen, de eerste bloemen 
bloeien en ook de eerste jonge dieren dartelen in de 
wei. In de veertig dagen tussen Aswoensdag en 
Pasen hebben we tijd gemaakt voor bezinning, voor 
persoonlijke reflectie, aandacht voor de naasten en 
voor gebed. We hebben als het ware voorjaars-
schoonmaak van ons binnenste, onze ziel ge-
houden.  Waar  het  dichtgeslibd  was  met oude ge- 
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Als een kind zo blij… 

In het weekend van 24 en 25 maart 
vieren we Palmpasen, ook in de ge-
zinsvieringen van zaterdag in de St. 
Thomaskerk om 17.30 uur en op 
zondag in de kerk van St. Antonius Abt 
om 9.30 uur. Daarom willen we palm-
pasenstokken gaan maken, die we in 
de gezinsvieringen meenemen in de 
processie. Je kunt de stok samen met 
andere kinderen maken op  zaterdag 
24 maart  van  13.00  tot 14.30 uur. Je  

kunt hiervoor kiezen voor de St. Thomaskerk of de 
St. Antonius Abtkerk.  
Wil je wel duidelijk aangeven in welke kerk je mee 
wilt doen als je je aanmeldt voor het maken van de 
palmpasenstokken? 
Na afloop van de viering mag je de palmpasenstok 
gaan brengen bij je oma of opa, iemand bij je in de 
buurt, iemand die ziek is of iemand die je aardig
vindt! 
Vind je het leuk om mee te doen? Let dan even op 
het volgende: 
 
Wij zorgen voor: 
- broodhaantjes voor op de stok; 
- repen crêpepapier; 
- palmtakjes; 
 

 

Je moet zelf meebrengen: 
- een houten kruisje (ca. 50 cm bij 30 cm) 
- versieringen voor je palmpasenstok 
Je kunt die versieringen thuis maken.  
Een paar ideetjes: zelfgemaakte slingers van ringe-
tjes papier, getekende en gekleurde eitjes of kui-
kens, een ketting van snoep, rozijnen, fruit ... 
bedenk zelf nog maar meer! 
Het maken van de palmpasenstok duurt ongeveer 
drie kwartier, dan kun je weer opgehaald worden. 
Misschien heb je op school of thuis al een 
palmpasenstok gemaakt. Dan kun je natuurlijk ook 
die stok meebrengen naar de viering! Meld je dan 
wel even aan voor de viering op zaterdag of 
zondag! 
Je kunt je aanmelden tot woensdag 14 maart via e-
mail: eerstecommunie@petrus-ehv.nl 
 

The Passion 
 

Het is enkele jaren een goed bekeken tv-program-
ma: The Passion. Samen met de jongerengroep in 
de parochie nodigen wij u uit The Passion op een 
groot scherm te komen kijken in het KTC St. Petrus. 
U bent op donderdag 29 maart vanaf 20.15 uur 
welkom. 
Namens het pastoraal team, Marjelein Verhoeven 

Palmpasen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste parochianen, 
 

het is voor mij haast onmogelijk om zo veel mensen 
van de kerken van onze parochie St. Petrus’ Stoel 
te bedanken voor het medeleven bij het overlijden 
van mijn vrouw Tonny. De uitvaartdienst in de kerk 
van St. Antonius Abt op Acht is waardig verlopen, 
pastoor Goris met medepriesters gingen voor, ook 
het koor van St. Antonius Abt ben ik bijzonder 
dankbaar voor de gezangen, de bloemendames, 
acolieten, koster, dank u wel! 
De crematiedienst is nadien goed verlopen en ik 
ben uitvaartzorg Monica van den Broek zeer 
dankbaar voor de keurige verzorging.  
 
Het verlies van Tonny is zwaar, maar met mensen 
zoals u om mij heen probeer ik toch mijn taak als 
koster van de St. Petruskerk weer op mij te nemen 
en het gevoel geeft mij aan dat het zou moeten 
lukken. 
U nogmaals veel dank en vriendelijke groet, 
B. van Stratum, koster St. Petruskerk        
 

Bloemenpracht… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zit u tijdens de vieringen in de St. Petruskerk ook zo 
te genieten van al die prachtige en kleurrijke 
bloemstukken her en der in de kerk? Vraagt u zich 
ook weleens af hoe die versieringen daar komen, 
door wie ze gemaakt zijn? Om u heel snel uit de 
droom te helpen: die bloemstukken worden keer op 
keer gemaakt door een groep heel enthousiaste 
vrijwilligers, correctie: groep-je heel enthousiaste 
vrijwilligers…! De eens zo grote groep is namelijk in 
de loop van de tijd door verschillende oorzaken 
behoorlijk geslonken en dat houdt in dat dit prach-
tige werk door te weinig handen gedaan moet 
worden. Het zou zo maar kunnen dat er over een 
tijdje nog maar zó weinig handen over zijn, dat deze 
activiteit gestopt moet worden, met alle nare 
consequenties van dien.  
 
Voelt u zich geroepen om de ‘bloemengroep’ te
komen versterken? Neem dan contact op met Annie 
Timmermans, de coördinatrice; haar telefoon-
nummer is bij de redactie en op het parochiebureau 
bekend. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd – hoe 
meer handen, hoe minder werk. Doe mee!!     
 
 

Gedoopt 
 
St. Petruskerk: Melany Ortylewska-
Gonçalves 

 

Overleden 
 

� Rie Maessen (87) 
De uitvaart in de H. Hartkapel 

 
� Jeanne de Gruijter-Dilis (87) 
De uitvaart in de St. Thomaskerk 
 
� Harrie Laus (87) 
� Cisca van Gestel-Fennis (88) 
� Tilly van den Heuvel-van Tartwijk (87) 
De uitvaarten in de St. Petruskerk 
 
� Theo Frantzen (79) 
� Wim Bogers (74) 
De uitvaarten in de St. Antonius Abtkerk 
 
� Tutty Petersdorff Reynhart (65) 
De uitvaart in het Crematorium 

 
Vieringen in onze parochie 
 

Zaterdag 
17.00 uur  Antoniushuis Acht 
17.30 uur  St. Thomaskerk 
19.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Zondag  
09.30 uur  St. Antonius Abtkerk 
10.00 uur  St. Petruskerk 
11.00 uur  St. Thomaskerk 
 
Maandag 
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Dinsdag 
19.00 uur Kapel van het Heilig Hart 
 
Woensdag 
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 

(getijdengebed) 
19.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Donderdag  
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Vrijdag 
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Elke 1e vrijdag van de maand 
10.00 uur  St. Thomaskerk 
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Voor spoedeisende zaken 
- zoals ziekenzalving en overlijden –  

belt u: 06 24 50 79 21.  
In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op: 

 

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11  

t.n.v parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerktrefcentra 
 

St. Antonius Abt 
IJsselstraat 4  5626 BL 262 17 41 
 

St. Thomas 
Thomaslaan 43 5631 GK 243 15 09 
 

St. Petrus 
Kloosterdreef 31 5623 DB 269 75 61 
 
U kunt er terecht voor doopbewijzen, opgeven van 
intenties bij vieringen en voor veel informatie. 
 
Colofon 
 

P’S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 
Stoel 
 

Het redactieadres is: 
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31 
5623 DB  Eindhoven, tel: 040 269 75 61 
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl 
 

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 
Jansen en Peggie van de Molengraft. 
 

Volgende kopijdatum: zondag 8 april  2018 

Paastriduüm 
 

Pasen is het grootste 
en mooiste feest van 
de katholieke kerk. 
De drie dagen die het 
belangrijkste zijn aan 
het einde  van  het le- 

ven van Jezus vieren we opnieuw: Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en Paaswake/Pasen.  
Net als het voorgaande jaar willen we de verbinding 
tussen deze dagen duidelijk maken door het 
getijdengebed te bidden in de H. Hartkapel.  
U bent welkom om op de ochtenden van de Goede 
Week - woensdag tot en met zaterdag om 9.00 uur -
in die kapel de dagen in te luiden met de lauden uit 
het getijdengebed. 
 
Eerste paasdag volgt om 8.00 uur de viering ‘vroeg  
in de ochtend’ met aansluitend paasontbijt. Na het 
ontbijt staat een mandje klaar voor een bijdrage in 
de onkosten. Voor het ontbijt moet men zich melden 
op mailadres: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
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De vieringen in de Goede Week en met Pasen 
 

Maandag 26 maart  
19.00 uur  boeteviering en biechtgelegenheid   Kapel v.h. Heilig Hart 
 
Woensdag 28 maart 
09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed Kapel v.h. Heilig Hart 
 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag 
09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed Kapel v.h. Heilig Hart 
19.00 uur  eucharistieviering     St. Antonius Abtkerk    
19.00 uur  eucharistieviering     St. Thomaskerk   
19.00 uur  eucharistieviering     St. Petruskerk  
  n.b. deze avond dus géén viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart! 
 
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven van de Heer 
09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed Kapel v.h. Heilig Hart 
15.00 uur  Kruisweg      Antoniushuis, Kapel v.h. Heilig Hart,  
         St. Antonius Abtkerk,  St. Petruskerk, 

         St. Thomaskerk 
19.00 uur gebedsviering met communie-uitreiking   St. Petruskerk  
  n.b.: deze avond dus géén viering in St. Antonius Abtkerk en St. Thomaskerk! 
 
Zaterdag 31 maart, Heilige Paasnacht 
09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed Kapel v.h. Heilig Hart 
19.30 uur  eucharistieviering     St. Antonius Abtkerk  
20.30 uur  eucharistieviering     St. Petruskerk   
20.30 uur  eucharistieviering      St. Thomaskerk   
  n.b.:  deze avond dus géén viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart! 
 
Zondag 1 april, Paaszondag 
08.00 uur  gebedsviering op kerkhof Kloosterdreef en daarna ontbijt in KTC van St. Petruskerk 
09.30 uur  eucharistieviering      St. Antonius Abtkerk  
10.00 uur  eucharistieviering met kinderwoorddienst   St. Petruskerk   
11.00 uur  eucharistieviering     St. Thomaskerk   
  n.b.:  deze morgen dus géén viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart! 
 
Maandag 2 april, Tweede Paasdag 
10.00 uur  eucharistieviering     St. Petruskerk 
10.00 uur  eucharistieviering      Antoniushuis 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gesprek met… 
 

Voor dit gesprek schuif ik in het KTC aan bij de 
groep catechumenen die vanavond weer een bij-
eenkomst heeft o.l.v. diaken Henry Vermeulen. 
Deze groep  bestaat uit zes volwassenen die op 
paaszaterdag gedoopt zullen worden: Karima, 
Bennie en Katja in de St. Petruskerk, Rowena in de 
St. Thomaskerk,  Melissa in de St. Joriskerk en
Berkis in de Petruskerk in Uden. Henry opent met 
een gebed en daarna mag Melissa het evangelie 
voorlezen van de 1e zondag van de veertig-
dagentijd, de zondag waarop alle catechumenen 
van ons bisdom in de St. Jan in Den Bosch tijdens 
de zogeheten ‘Plechtigheid van de Uitverkiezing’ 
door onze bisschop, Gerard de Korte, gezalfd zullen 
worden. In de groep is nu al de spanning te voelen: 
allemaal kijken ze vol verwachting uit naar deze wel 
heel speciale dag! Henry bespreekt gedetailleerd 
het protocol van de plechtigheid, maar ondanks die 
duidelijke uitleg zijn de vragen niet van de lucht: 
allemaal willen ze het naadje van de kous weten om 
maar zeker geen fouten te maken…! Henry weet ze 
heel kalm gerust te stellen door te zeggen dat er 
écht niets verkeerd kan gaan en dat het een prach-
tige viering zal worden. Wat opvalt is dat deze 
mensen een welhaast onstilbare honger hebben 
naar kennis van het katholieke geloof. Ze zijn 
ontzettend gemotiveerd om zo goed mogelijk thuis 
te raken in alles wat met de katholieke geloofs-
beleving te maken heeft. Katja, Bennie en Karima 
vertellen kort over hun motivatie om gedoopt te 
willen worden, elk vanuit een heel eigen verleden: 
‘uit een niet-gelovig milieu’ – ‘altijd graag katholiek 
willen worden’ – ‘katholieke school bezocht’- ‘een 
katholieke moeder maar zelf nooit gedoopt’ – ‘veel 
psychische problemen gekend’ – ‘veel tegenstand 
gehad’. Alle drie hebben ze lang gezocht naar meer 
zingeving in hun leven en die lijken ze gevonden te 
hebben in het katholieke geloof, de katholieke ge-
loofsgemeenschap. Zachtjesaan staan ze, bij wijze 
van spreken, bijna te trappelen van ongeduld om 
gedoopt te worden! Ze hoeven dan niet meer met 
de armen gekruist voor de borst in de rij te staan bij 
de communie-uitreiking, maar zullen voortaan de 
hostie in hun handen krijgen. Wát een perspectief! 
Huub van Houtert 
 

Eerste communie 2018 
 

In de afgelopen maanden hebben 50 
kinderen zich voorbereid op hun eerste 
communie. Op zondag 8 mei om 11.00 
uur  zullen  16  kinderen  in een feeste- 

lijke viering voor het eerst deelnemen aan de H. 
Communie. Zij doen dit in de St. Thomaskerk. Op 
zondag 15 april zullen 34 kinderen in twee vieringen 
(10.00 uur en 12.30 uur) in de kerk van St. Antonius 
Abt hun eerste communie doen. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om op deze dagen mee te vieren! 
Via deze weg willen we ook LABRO uit Acht 
bedanken! Zij zorgden er ook dit jaar weer voor dat 
de kinderen voor de presentatievieringen een mooie 
kartonnen vis konden versieren. Zij doen dit al vele  
jaren geheel belangeloos! 
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St. Benedictus 
 

Voor de laatste bijeenkomst over 
Benedictus, die wordt gehouden op 
zaterdagmiddag 10 maart, zijn nog 
enkele plaatsen vrij.  
Deze bijeenkomst gaat over: hoe 
blijf je toch staan in het leven, 
ondanks wat rondom je gebeurt? 
Hoe onderhoud je je relatie met
God  en  waarover  hebben  we  het 

dan? Broeder Adri Kortekaas, monnik van de Sint-
Adelbert-abdij in Egmond-Binnen, zal dit alles be-
lichten vanuit zijn ervaringen als oblatenvader.  
Anders dan bij de twee eerdere lezingen zal deze
middag een sterker accent op ontmoeting krijgen. Er
zal ruim tijd zijn om vragen te stellen, thema’s aan
te snijden, verdieping te zoeken. Broeder Adri gaat
graag met u in gesprek.  
U bent van harte welkom! Zaterdagmiddag 10 maart 
14.00 uur in het kerktrefcentrum St. Antonius 
Abtkerk. Vanaf 13.30 uur staat de koffie/thee klaar.  
Aanmelden op pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 21 maart in de St. Petruskerk: 
Evangelisatie: praktische tips 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
Helaas roept dit onderwerp nog steeds bij veel 
mensen negatieve gedachten op als ‘dwang’ en 
‘fundamentalisme’. Dus hoog tijd om dit begrip eens 
af te stoffen en in te gaan op wat ‘evangelisatie’ 
eigenlijk betekent het doorgeven van een ‘vreugde-
volle boodschap’. 
Wat houdt dit dan in en hoe doe je dat dan, niet
alleen tijdens een parochiemissie, maar juist in je
dagelijkse leven? 
 
De avond wordt begeleid door Mirjam Spruit, staf-
medewerkster van het Centrum voor Parochie-
spiritualiteit  (CPS) te Nijmegen. U bent van harte 
welkom bij deze bijeenkomst. Tijdens deze avond
zal ook geput worden uit een Compendium voor de 
Nieuwe Evangelisatie, dat in 2017 is verschenen, 
met inspirerende teksten uit kerkelijke documenten 
van de afgelopen decennia. 
 
De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf
19.30 uur is er inloop met koffie en thee.  Graag 
aanmelding via: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
 
 


