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Sommige mensen houden niet van Kerstmis. Dat 
kan zijn omdat ze opzien tegen een eenzame Kerst, 
of omdat ze zich ergeren aan de commercialisering 
rond het Kerstfeest, of omdat ze sowieso niets 
hebben met christelijke feestdagen. Maar stelt u 
zich eens voor dat Kerstmis niet bestond. Dan zou 
het donkere seizoen wel heel erg lang duren, 
zonder enig lichtpuntje. Dat dit een negatieve 
invloed zou hebben op de stemming van mensen, is 
al bekend zolang er mensen zijn. Daarom waren er 
al in de oudheid overal op het Noordelijk Halfrond 
midwinterfeesten, die allemaal één ding gemeen 
hadden: het vieren van de terugkeer van het licht. 
En daarmee de terugkeer van leven. 
 
Dat verlangen naar licht en leven laat zich extra 
gevoelen in tijden van crisis. Of die crisis nu van 
persoonlijke of maatschappelijke aard is, verlangen 
naar licht in donkere dagen hoort blijkbaar bij ons 
menszijn. De profeet Jesaja wist dit al. Hij zegt dat 
een volk dat in het donker wandelt een groot licht
zal zien. Dat grote licht zal komen in de persoon 
 

van een kind dat zal uitgroeien 
tot een wonderbaar raadsman, 
een vredevorst. Jesaja wil er het 
verlangen mee uitdrukken naar 
een leider die eindelijk eens 
rechtvaardig zal regeren; die zich 
bekommert om zijn medemen-
sen. Een verlangen dat van alle 
tijden is. Ook van de onze! Ik ga  
het aantal landen waar mensen 
hunkeren naar vrede en meer  

rechtvaardigheid niet opnoemen, want de lijst is te 
lang… 
 
Het verlangen naar licht in de duisternis vieren we 
binnenkort. De geboorte van een onschuldig kindje, 
dat later het Licht der wereld genoemd zal worden. 
Wie hoopt bij de vertederende aanblik van een 
pasgeboren baby niet dat het zal uitgroeien tot een 
goed en gelukkig mens? Ook Maria en Jozef zullen 
dit gehoopt hebben. Ze konden toen nog niet weten 
dat hun kindje niet zou uitgroeien tot een mens die 
zijn eigen geluk zoekt, maar dat van de ander, ja, 
het geluk van de mensheid als geheel! Dáárom zal 
Hij Licht der wereld genoemd worden. Een Licht dat 
ons steeds weer wil bijlichten op onze levensweg. 
Mits we oog en oor hebben voor wat even klein en 
kwetsbaar is als het kindje wiens geboorte we bin-
nenkort vieren. 
 
Met deze gedachte wens ik al onze parochianen, 
mede namens alle leden van het pastoraal team, 
alvast een Zalig Kerstmis. 
Jan van de Laar, pastor 

Licht der wereld 
 

Van oud op nieuw... 
 

... bent u welkom op de pastorie voor een gezellige avond met hapjes, drankjes, gezelschapsspellen en tijd 
om bij te praten. Voor het drinken en de knabbeltjes wordt gezorgd, voor de gezelligheid zorgen we samen. 
 
We beginnen, net als vorige jaren, de avond rond 20.00 uur, na de avondmis van 19.00 uur, en sluiten om 
00.30 uur af. Is vervoer naar of van de pastorie een probleem? Laat het weten en we zoeken een oplossing. 
Voor die oplossing mogen trouwens ook chauffeurs zich bij mij aanmelden. 
U kunt zich voor de oudejaarsavond aanmelden tot 29 december via een briefje in 
de bus van de pastorie, telefonisch (op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur) op 
040 269 75 61 ter attentie van pastoor Goris, of per email: jgoris@petrus-ehv.nl   
Bij het aanmelden graag uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Ook 
aangeven of u op eigen gelegenheid komt of graag opgehaald en/of thuisgebracht 
wordt. Ook chauffeurs kunnen zich op deze manier aanmelden. 
J. Goris, pastoor 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor spoedeisende zaken 
- zoals ziekenzalving en overlijden – belt u: 06 24 50 79 21.  

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

Afscheid diaken Gerard Bekken 
 

Enkele maanden geleden heeft E.H. Gerard Bekken 
aangegeven aan het pastoraal team en de kosters 
van de kapel van het Heilig Hart, dat hij in de loop 
van januari zijn werkzaamheden zal neerleggen. 
Hoewel diaken Bekken als emeritus niet officieel 
benoemd was heeft hij zich, ondanks zijn inmiddels 
respectabele leeftijd van 85 jaar, gedurende vele 
jaren op allerlei vlakken nog ingezet voor onze 
parochie. Buiten de zondagse assistenties als 
diaken en zijn zorg voor medeparochianen was hij 
vooral actief rond de kapel van het H. Hart als 
koster en altijd bereid een helpende hand te bieden. 
Gelukkig hebben zich de afgelopen weken enkele 
vrijwilligers gemeld die zijn taken deels zullen 
overnemen. 
 
We zijn diaken Bekken veel dank verschuldigd voor 
zijn trouwe inzet: dank die ook onze bisschop 
verwoord heeft in een brief aan diaken Bekken. 
Vanuit het pastoraal team zullen we in de loop van 
het nieuwe jaar nog op gepaste wijze afscheid 
nemen van diaken Bekken en zijn echtgenote Riet. 
J. Goris, pastoor 
 

Gratis kerstconcert    
De vrienden van St. Petrus 
organiseren voor de zesde 
keer een kerstconcert met 
een gerenommeerd koor 
uit Eindhoven. Zaterdag 22 
december zullen in de St.  

Petruskerk aan de Kloosterdreef in Eindhoven de 
muzikale klanken van het Strijps Kamerkoor te 
horen zijn. Op deze manier hopen we dat u allen 
met een behaaglijk gevoel de Kersttijd in zult gaan. 
De kerk gaat open om 19.30 uur en het concert 
begint om 20.00 uur. 
Het Strijps Kamerkoor uit Eindhoven is een vocaal 
ensemble van ca. 25 zangers, dat op hoog niveau 
werken uitvoert uit verschillende eeuwen koor-
literatuur. Met een uitgebreid repertoire geeft het 
koor meerdere concerten per jaar in de regio 
Eindhoven. Voor deze avond hebben zij ook enkele 
stukken ingestudeerd die samen met het aanwezige 
publiek gezongen gaan worden. 
Het ensemble staat sinds 2004 onder leiding van 
Wilko Brouwers, die docent koordirectie aan het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten is. Van 2006 tot 
2013 leidde hij de gregoriaanse zang van de cister-
ciënzer monniken in de St. Benedictusabdij De 
Achelse Kluis. 
Speciaal dit jaar is de samenwerking met leerlingen 
van de dansopleiding van het CKE. 
U bent van harte welkom, de toegang is gratis! 

Overleden 
 

� Pierre Kroese (89) 
� Els Waijers - Claassens (87) 
� Tonny Janssen (90) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 
� Tiny van den Hurk (81) 
De uitvaart in het crematorium 
 

Diaconie: verzoening en vrede 
 

In de vorige column 
bleek, dat een groot deel 
van de Evangeliën Jezus’ 
zorg voor de lichamelijk 
gekwetste mens betreft. 
Maar tegenwoordig zijn er 
ook steeds meer  

"naasten" die psychisch aan de grond zitten. Die 
pijn wordt vaak onderschat omdat deze niet direct 
waarneembaar is. Deze groep zal vermoedelijk nog 
groeien en één van de krachtigste medicijnen van 
het christendom nodig hebben: de hoop. 
Daarnaast staat een taak centraal in Jezus’ 
dienstwerk, die tegenwoordig in de vergeethoek 
dreigt te geraken: het brengen van verzoening en 
vrede. Voor ons ligt deze taak niet meteen voor de 
hand: zowel schuld bekennen als vergeving vragen 
liggen ons niet zondermeer.  
Sommigen in de omgeving van Jezus namen er 
aanstoot aan: "Waarom verkeert Hij steeds in het 
gezelschap van zondaars?" Zijn antwoord bevatte 
de kern van zijn zending: "Niet de gezonden hebben 
een dokter nodig, maar de zieken." (Marcus 2, 17). 
 
De dienst van de verzoening vraagt een grote 
gedrevenheid en een taai doorzettingsvermogen: zo 
zoekt de herder tot hij het verloren schaap vindt. Wij 
kunnen meewerken aan die diaconale taak van 
verzoening door op de eerste plaats onze eigen 
gebreken onder ogen te zien en eraan te werken. 
Als de haan van Petrus kraait, kunnen we hem doen 
zwijgen door hem de nek om te draaien, liever dan 
onze schuld bekennen. Maar wie zichzelf niet laat 
verzoenen kan onmogelijk anderen de dienst van 
verzoening bewijzen.  
 
Verzoening en vrede bewerkt de Kerk het beste 
door de evangelische kwaliteit van haar eigen 
gemeenschapsleven. Want wat ons zelf niet lukt 
kunnen we onmogelijk geloofwaardig aan anderen 
verkondigen. 
Barmhartigheid en verzoening zijn niet alleen een 
ethische opdracht, maar ook vertaling van ons 
geloof in God, die liever barmhartigheid wil dan 
offers (Hosea 6, 6). 
Johan Goris, pastoor 
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Personeel 
Ook het afgelopen jaar 
speelden personele wisse-
lingen binnen het parochie-
bestuur. We hebben dit 
jaar afscheid genomen van 
vice-voorzitter Louis de 
Wit, wiens taken zijn over-
genomen door zittend be-
stuurslid Wim Appel.  
 
Ook Marleen Koolen (personeel) en Leo van Uffelen 
(gebouwen) hebben om persoonlijke redenen hun 
afscheid aangekondigd. Afgelopen najaar is het 
parochiebestuur versterkt met Rob Hovelynck, die 
het onderwerp automatisering onder zijn hoede 
heeft. Ook in het pastoraal team mutaties: diaken 
Rob Kosterman is met ingang van 1 januari 2018 
door de bisschop benoemd tot pastor voor het 
straatpastoraat in Eindhoven, en het pastoraal team 
is recent versterkt met pater Alexis. 
 
Vrijwilligerszorg 
Op zondag 2 september vond de jaarlijkse 
vrijwilligersmiddag plaats, die ook dit jaar weer 
prima is verlopen, zeker ook dankzij het uitstekende 
weer. Parochianen vormen de bron van ons be-
stand van vrijwilligers en daarom denkt het bestuur 
ook na over de vraag hoe meer mensen naar onze 
kerken te krijgen. De succesvol verlopen markt-
missie van mei dit jaar draagt hier zeker in positieve 
zin aan bij. Hiermee vergelijkbaar was de open 
kerkmiddag met kerstmarkt van medio december op 
Acht.  
 
Ook vond dit jaar weer een goed bezochte en goed 
georganiseerde avondopenstelling plaats van onze 
begraafplaatsen ter gelegenheid van Allerzielen. 
Door onze ‘Vrienden van St. Petrus’ zijn ook dit jaar 
weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals de 
Vriendendag in augustus, de taxatiedag ‘Tussen 
Kunst en Kitsch’ in september en op 22 december 
dit jaar het jaarlijkse kerstconcert. Ook zijn dankzij 
de inzet van de Vrienden schuifdeuren in de 
zijportalen van de kerk St. Petruskerk geplaatst. 
 
Financiën  
Onze penningmeester heeft er het afgelopen jaar 
weer voor gezorgd dat er een sluitende begroting 
voor 2019 bij het bisdom kan worden aangeleverd.  
 

 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op: 
 

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11  
 

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

Geen eenvoudige opgave, 
gezien de oplopende kosten 
voor bijvoorbeeld het onder-
houd van onze gebouwen en 
de inkomsten van de paro-
chie die onder druk staan. 

Gebouwen 
Over gebouwen gesproken: 
ook dit jaar de meest 
dynamische portefeuille. Af-
gelopen jaar is het na jaren- 

lange inzet uiteindelijk gelukt om de pastorie van de 
O.L.V. van Lourdeskerk weer in eigen beheer te 
krijgen. In juni kwam er een kink in de kabel doordat 
krakers hun intrek namen in kerk en pastorie. Een 
Kort Geding-procedure via de rechter heeft ervoor 
gezorgd dat de krakers hun biezen hebben gepakt 
en zijn vertrokken. Nu we de kerk en pastorie weer 
volledig tot onze beschikking hebben, is het
mogelijk om verder te gaan met het ontwikkelen van 
plannen voor de toekomst, die ook moeten zorgen 
voor inkomsten voor de parochie.  
Dit geldt ook voor de St. Jan aan de Koning 
Arthurlaan. Voor de St. Antonius Abt in Acht zijn de 
plannen definitief vastgesteld om de Mariakapel te 
verbouwen, waardoor de kapel overdag altijd 
toegankelijk is. Uitvoering van deze werkzaam-
heden zal in 2019 plaatsvinden. Tot slot de St. 
Petruskerk: afgelopen zomer zijn kerk en toren van 
een nieuwe verflaag voorzien, er zijn voorberei-
dingen getroffen om de gebrandschilderde ramen te 
restaureren en als alles lukt zal nog dit jaar de 
parkeerinstallatie bij de St. Petruskerk worden ver-
nieuwd. Er komt een nieuwe betaalzuil, waarmee 
zowel pinbetaling als contante betaling mogelijk 
wordt tegen een vast tarief. Uitrijkaartjes horen dan 
tot het verleden, en hopelijk daarmee ook de 
storingen die ervoor zorgden dat bezoekers het 
parkeerterrein niet konden verlaten.      
 
Het parochiebestuur is blij met de inzet van zovelen, 
die deze en alle andere werkzaamheden dit jaar 
mede mogelijk hebben gemaakt. Wij wensen u 
zalige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 
Namens  het parochiebestuur,  
Hans Zwepink, secretaris. 

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 20 januari 2019 

 

Het parochiebestuur blikt terug op het jaar 2018 
 

Met de Kerstdagen voor de deur en het jaar 2018 dat al weer bijna achter ons ligt, een goed moment om 
kort terug te blikken op wat er het afgelopen jaar zoal heeft gespeeld op de vergadertafel van het 
parochiebestuur. 
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De vieringen met Kerstmis, op Oudjaars- en Nieuwjaarsdag 
 

Maandag 17 december 
19.00 uur  boeteviering  Kapel v.h. Heilig Hart 
 
Kerstavond, maandag 24 december 
16.30 uur  kerstspel  St. Thomaskerk 
18.00 uur  gezinsviering  St. Antonius Abtkerk - samenzang 
19.45 uur  eucharistieviering St. Antonius Abtkerk - zanggroep Cascade 
20.00 uur  eucharistieviering  St. Petruskerk - St. Petruskoor 
21.00 uur  eucharistieviering St. Thomaskerk - St. Matteuskoor 
22.00 uur  eucharistieviering St. Antonius Abtkerk - Cantorij St. Antonius Abt 
22.30 uur  eucharistieviering St. Petruskerk - Cantores Vianney 
 
Eerste kerstdag, dinsdag 25 december 
09.30 uur  eucharistieviering St. Antonius Abtkerk - met kinderwoorddienst - Cantorij St. Antonius 
Abt 
10.00 uur  eucharistieviering St. Petruskerk - met kinderwoorddienst - St. Petruskoor 
11.00 uur  eucharistieviering St. Thomaskerk - St. Thomaskoor 
 
Tweede kerstdag, woensdag 26 december 
10.00 uur  eucharistieviering Kapel v.h. Heilig Hart - Kefaskoor 
 
Oudjaarsdag, maandag 31 december 
19.00 uur  eucharistieviering Kapel v.h. Heilig Hart 
 
Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 
10.00 uur  eucharistieviering Kapel v.h. Heilig Hart 

 
 

Kerstinloop parochie St. Petrus’ Stoel 
Ook dit jaar maken we u graag weer attent op onze kersttraditie.  
Op eerste kerstdag is er vanaf ongeveer 11.00 uur de traditionele kerstinloop 
in de St. Petruskerk. Dat is een mooie gelegenheid om de kerststal te 
bezoeken en om andere bezoekers te ontmoeten. Vrijwilligers zorgen tijdens 
die inloop voor de inwendige mens. Voor de kleinsten onder ons is er 
natuurlijk ook iets lekkers! 
De kerk is die dag open tot 16.00 uur. 

Taizéviering 
De volgende Taizéviering is op donderdag 31 
januari 2019 om 19.00 uur Kapel van het H.Hart. 
 

MOV 
De MOV Groep heeft  voor deze 
Kersteditie van P’S Nieuws enkele 
prachtige ontwikkelingen te melden. 
Om praktische redenen is ons ver-
haal deze keer opgenomen op de 
website van de parochie: 
(www.petrus-ehv.nl) .    

                                                                                                                             
U vindt daar de beschrijving van een harambee, een 
zeer belangrijk gebeuren dat zich medio november 
in het belang van ons project in Isiolo (Kenya) 
afspeelde. En verder berichten we wat met ons 
project gebeurt als wij daar over twee jaar vertrek-
ken.  
Paul Croonenberg 
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Jammer hè…! 
 

Zoals u zich ongetwijfeld weet te herinneren hadden 
we in onze parochie niet één, maar twee kerst-
tradities. De ene staat hierboven en de tweede zou 
eigenlijk op deze plaats moeten staan: het ‘kribje 
kijken’ in de St. Thomaskerk. Weet u het nog? 
Traditiegetrouw was er in deze kerk op tweede 
kerstdag de gelegenheid om niet alleen de kerststal 
te komen bewonderen maar was er daarnaast ook 
koffie en thee met iets lekkers erbij en warme 
chocolademelk voor de kinderen, werd voor de 
kleinsten het kerstverhaal voorgelezen en werden er 
kerstliederen gezongen door leden van het 
Thomaskoor. Dit stukje staat voornamelijk in de 
verleden tijd geschreven en wel omdat de activiteit 
op zich ook verleden tijd is, jammer genoeg! Er zijn 
geen vrijwilligers meer die deze mooie traditie 
kunnen voortzetten. Wellicht zijn er onder u mensen 
die het stokje graag willen overnemen? Als u zich 
aangesproken voelt, loop dan eens een keer bij ons 
binnen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer beide 
tradities hier op deze plaats vermelden…!     

 

 

 


