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Het Engels heeft een goede naam voor woensdag 
in de Goede Week: Spy Wednesday, Spionnen
woensdag, verwijzend naar het verraad van Judas 
op een woensdag. Judas dacht dat het met Jezus 
slecht ging aflopen. Daarom zocht hij een tijdelijke 
bron van inkomsten in het geld dat hij voor zijn 
verraad kreeg. Had hij maar vertrouwd
barmhartigheid en oneindige liefde. Het leert ons 
dat zelfs het grove kwaad ons niet tot wanhoop mag 
drijven.  
 
Na woensdag vieren we Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paaszaterdag: samen het Paas
Die heilige drie dagen zijn samen het grootste feest 
in het kerkelijke leven.  
 
Witte Donderdag is het feest van het Laatste 
Avondmaal. Tijdens de liturgie wordt gezegd: "Een 
nieuw gebod geef ik je, dat je elkaar liefhebt zoals ik 
jullie heb liefgehad."(Joh 13:24) Het kruis toont 
Jezus’ liefde maar ook zijn verrijzenis uit de dood. 
En het Avondmaal, de Eucharistie is er het teken 
van. Er is geen zegen aan het einde van de Witte 
Donderdag’, want de drie heilige dagen vormen één 
enkele liturgie. 
 
Goede Vrijdag is de gedachtenis van Christus
kruisiging en dood. Het evangelie van Johannes 
benadrukte deze dag als de dag van voorbereiding 
op het Pasen. Het evangelie van Goede Vrijdag is 
het lijdensverhaal van de Heer zoals opgeschreven 

Begrijpen we de Goede Week? 
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Het Engels heeft een goede naam voor woensdag 
Week: Spy Wednesday, Spionnen-

woensdag, verwijzend naar het verraad van Judas 
Judas dacht dat het met Jezus 

slecht ging aflopen. Daarom zocht hij een tijdelijke 
bron van inkomsten in het geld dat hij voor zijn 

ertrouwd op Gods 
barmhartigheid en oneindige liefde. Het leert ons 
dat zelfs het grove kwaad ons niet tot wanhoop mag 

Na woensdag vieren we Witte Donderdag, Goede 
en Paaszaterdag: samen het Paastriduüm. 

het grootste feest 

Witte Donderdag is het feest van het Laatste 
Avondmaal. Tijdens de liturgie wordt gezegd: "Een 
nieuw gebod geef ik je, dat je elkaar liefhebt zoals ik 
jullie heb liefgehad."(Joh 13:24) Het kruis toont 

efde maar ook zijn verrijzenis uit de dood. 
En het Avondmaal, de Eucharistie is er het teken 
van. Er is geen zegen aan het einde van de Witte 
Donderdag’, want de drie heilige dagen vormen één 

rijdag is de gedachtenis van Christus' 
vangelie van Johannes 

benadrukte deze dag als de dag van voorbereiding 
op het Pasen. Het evangelie van Goede Vrijdag is 
het lijdensverhaal van de Heer zoals opgeschreven  

door Johannes.  
Paaszaterdag is een stille liturgische d
Paaswake; het is de dag van de rust in het graf van 
Jezus. Het lijkt een tegenspraak maar Christus' 
afdaling in de donkerste uithoeken van de dood op 
Paaszaterdag is eigenlijk de overwinning van 
levengevende liefde over de dood. Bij het vallen 
de avond is de Paaswake het hoogtepunt van het 
liturgische jaar. Het is in deze tijd dat de 
verheugt wanneer Christus opstijgt uit zijn graf. De 
paaswake is de mooiste en zinvolste viering van het 
hele jaar. Jezus Christus is opgestaan! En wij …
mogen eeuwig leven! 
 
In onze parochie vieren we de liturgie in de avond 
maar ook -  van woensdag tot en met zaterdag 
09.00 uur ’s morgens de Lauden. In de Lauden 
bidden we de psalmen, in deze dagen verduide
lijken de psalmen het mysterie van Pasen. Do
bidden van de psalmen worden we verbonden met 
Jezus, die zelf ook de psalmen gebeden heeft, en 
verbonden met alle volkeren in de K
wereld.  
 
Mogen we u vragen niet alleen met Pasen naar de 
Kerk te komen? Mogen we u vragen om alle dage
van woensdagochtend tot en met zondagochtend 
met ons mee te vieren? Dan groeit er zeker een 
beter begrip van Pasen en wat de Heer voor ons 
heeft gedaan en doet. 
Norbert Schallenberg 

Begrijpen we de Goede Week? – Wat viert de parochie?

ieuws 
de parochie Sint Petrus’ Stoel in Eindhoven 

                                                     telefoon:  040 269 75 61 

Paaszaterdag is een stille liturgische dag tot de 
Paaswake; het is de dag van de rust in het graf van 
Jezus. Het lijkt een tegenspraak maar Christus' 
afdaling in de donkerste uithoeken van de dood op  
Paaszaterdag is eigenlijk de overwinning van 
levengevende liefde over de dood. Bij het vallen van 
de avond is de Paaswake het hoogtepunt van het 
liturgische jaar. Het is in deze tijd dat de Kerk zich 

tus opstijgt uit zijn graf. De 
de mooiste en zinvolste viering van het 

hele jaar. Jezus Christus is opgestaan! En wij … wij 

In onze parochie vieren we de liturgie in de avond 
van woensdag tot en met zaterdag - om 

morgens de Lauden. In de Lauden 
bidden we de psalmen, in deze dagen verduide-
lijken de psalmen het mysterie van Pasen. Door het 
bidden van de psalmen worden we verbonden met 
Jezus, die zelf ook de psalmen gebeden heeft, en 

bonden met alle volkeren in de Kerk van heel de 

Mogen we u vragen niet alleen met Pasen naar de 
Kerk te komen? Mogen we u vragen om alle dagen 
van woensdagochtend tot en met zondagochtend 
met ons mee te vieren? Dan groeit er zeker een 
beter begrip van Pasen en wat de Heer voor ons 

Wat viert de parochie? 
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Nog geen goed nieuws 
 

Het laatste nieuws is helaas nog 
niet goed, al is er nu wel meer 
uitzicht voor de langere termijn. 
Want over ongeveer twee maanden 

(is mij beloofd…) zal ik een operatie moeten 
ondergaan aan mijn hart. 
 
Er zal een ablatie (soort catheter) in de hartboezem 
worden ingebracht die moet zorgen dat de hart
ritmestoornis wordt geneutraliseerd. 
Volgens de cardioloog heeft de operatie 85
van slagen. Dus daar hoop ik maar op. 
Tot die tijd zal ik het dus met medicijnen moeten 
doen, in de hoop dat er ook vóór die tijd al enige 
verbetering zal optreden, maar veel zal dat volgens 
de arts niet zijn. 
 
Dit alles betekent helaas dus dat ik minstens tot na 
Pasen uit de roulatie zal zijn. 
Korte wandelingen en korte bezoeken kan ik wel 
aan. Dit betekent dat ik enkele (korte) huisbezoeken 
binnenkort weer kan oppakken. 
Pastor Jan van de Laar 
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In gesprek met…
 

Op ’n mooie donderdag
morgen op de fiets naar 
het mooie kerkdorp Acht 
om daar in het mooie  
KTC van de mooie St. Antonius Abtkerk een 
gesprek te hebben met 
vrijwilligster pur sang die heel veel mooi werk in en 
voor de kerk verricht.  
Willemien kreeg de drang om zich in te zetten voor 
de kerkgemeenschap met de paplepel inge
door haar moeder die destijds ook een sterke 
binding met de kerk had. 
Willemien werd in 1941 
van het gezin van Nistelrode op Acht. Ja, u leest het 
goed: van Nistelrode en niet van van Nistelrooij. De 
vader van Willemien had namelijk als enige van de 
hele familie deze naam en dat schijnt iets te maken 
met een verschrijving op de Burgerlijke Stand. 
 
Het gezin telde 10 kinderen van wie er nu nog 8 (4 
dochters en 4 zonen) in leven zijn; die hebben 
onderling nog altijd een hech
Willemien is na haar huwelijk in 1964 uit Acht 
verhuisd naar Tivoli en vrij snel daarna naar 
Drenthe vanwege het werk van haar man bij Philips. 
Uit hun huwelijk zijn een zoon en een dochter 
geboren en intussen zijn daar 2 kleindochters en 2
kleinzoons bijgekomen.  
In 1976 is het gezin Vervoort weer op Acht komen 
wonen en Willemien, hel
weduwe geworden, woont er nog steeds, de laatste 
jaren op ’n prachtig stekje in het bekende 
Antoniushuis. Een voor haar heel belangrijk jaa
was 2009: het jaar waarin zij de pauselijke 
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uit 
handen van toenmalig pastoor Frans Verhoeven 
mocht ontvangen, een onderscheiding die zij dubbel 
en dik verdiende voor al haar werk binnen de kerk 
én dat tot de dag van vandaag natuurlijk nog altijd 
verdient! Want Willemien is nog op alle mogelijke 
gebieden heel nauw bij ‘haar’ kerk betrokken: koster 
(kerk en Antoniushuis), lector, acoliet, manusje
alles in het Kerktrefcentrum. Teveel taken om op te 
noemen. Heeft ze nog tijd voor hobby’s? Jazeker: 
het ca. 6 jaar geleden opgericht handwerkclubje én 
regelmatig op vakantie! Blijf alles nog héél lang 
doen, Willemien! Bedankt!  
Huub van Houtert 
 

Vastenactie  
 

Nog steeds is een derde van de wereldbevolking 
verstoken van schoon drinkwater en goede sanitaire 
voorzieningen. Tijd voor actie dus. De Bisschoppe
lijke Vastenactie ondersteun
projecten die ervoor moeten zorgen dat meer 
mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater en 
dat de algemene hygiëne 
Tijdens deze veertigdagentijd zamelen we geld in 
voor deze projecten. U doet toch ook mee? U kunt 
uw bijdrage geven in de collectebus achter in de 
kerken. 
 

St. Antonius Abtkerk: Amy Wefels 
: David van de Sande, 

Macy Maas, Morris Hodiamont, Puck de 
Haan, Jane van den Waardenburg,  

 

 

Aula van de Oude Toren 

 

Het laatste nieuws is helaas nog 
niet goed, al is er nu wel meer 
uitzicht voor de langere termijn. 
Want over ongeveer twee maanden 

) zal ik een operatie moeten 

er) in de hartboezem 
worden ingebracht die moet zorgen dat de hart-

cardioloog heeft de operatie 85% kans 
van slagen. Dus daar hoop ik maar op.  
Tot die tijd zal ik het dus met medicijnen moeten 

n de hoop dat er ook vóór die tijd al enige 
verbetering zal optreden, maar veel zal dat volgens 

Dit alles betekent helaas dus dat ik minstens tot na 

Korte wandelingen en korte bezoeken kan ik wel 
betekent dat ik enkele (korte) huisbezoeken 

In gesprek met… 

Op ’n mooie donderdag-
morgen op de fiets naar 
het mooie kerkdorp Acht 

KTC van de mooie St. Antonius Abtkerk een 
gesprek te hebben met Willemien Vervoort, een 
vrijwilligster pur sang die heel veel mooi werk in en 

Willemien kreeg de drang om zich in te zetten voor 
de kerkgemeenschap met de paplepel ingegeven 
door haar moeder die destijds ook een sterke 

kerk had.  
Willemien werd in 1941 geboren als de vijfde telg 
van het gezin van Nistelrode op Acht. Ja, u leest het 
goed: van Nistelrode en niet van van Nistelrooij. De 

d namelijk als enige van de 
hele familie deze naam en dat schijnt iets te maken 
met een verschrijving op de Burgerlijke Stand.  

Het gezin telde 10 kinderen van wie er nu nog 8 (4 
dochters en 4 zonen) in leven zijn; die hebben 
onderling nog altijd een hechte familieband. 
Willemien is na haar huwelijk in 1964 uit Acht 
verhuisd naar Tivoli en vrij snel daarna naar 
Drenthe vanwege het werk van haar man bij Philips. 
Uit hun huwelijk zijn een zoon en een dochter 
geboren en intussen zijn daar 2 kleindochters en 2

 
In 1976 is het gezin Vervoort weer op Acht komen 
wonen en Willemien, helaas 11 jaar geleden 

den, woont er nog steeds, de laatste 
jaren op ’n prachtig stekje in het bekende 
Antoniushuis. Een voor haar heel belangrijk jaar 
was 2009: het jaar waarin zij de pauselijke 
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uit 
handen van toenmalig pastoor Frans Verhoeven 
mocht ontvangen, een onderscheiding die zij dubbel 
en dik verdiende voor al haar werk binnen de kerk 
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kerk en Antoniushuis), lector, acoliet, manusje-van-

alles in het Kerktrefcentrum. Teveel taken om op te 
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Nog steeds is een derde van de wereldbevolking 
van schoon drinkwater en goede sanitaire 
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De vieringen in de Goede Week en met Pasen
 

Maandag 15 april  
19.00 uur  boeteviering en biechtgelegenheid

 
Woensdag 17 april 

09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed
 
Donderdag 18 april, Witte Donderdag

09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed
19.00 uur  eucharistieviering

 19.00 uur  eucharistieviering
  

19.00 uur  eucharistieviering
   n.b. deze avond dus 

Na de viering van 19.00 uur kunt u om 20.30 uur in het KTC van de St. Petruskerk kijken naar de 

 
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven van de Heer

09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed
15.00 uur  Kruisweg      Antoniushuis 
19.00 uur  gebedsviering met communie

   n.b.: deze avond dus 
 
Zaterdag 20 april, Heilige Paasnacht

09.00 uur  bidden van de Lauden uit het Getijdengebed
19.30 uur  eucharistieviering
20.30 uur eucharistieviering
20.30 uur  eucharistieviering 

   n.b.:  deze avond dus 
 
Zondag 21 april, Paaszondag 

08.00 uur  gebedsviering op kerkhof Kloosterdreef en daarna ontbijt in KTC van St. Petruskerk
09.30 uur  eucharistieviering 
10.00 uur  eucharistieviering met kinderwoorddienst 
11.00 uur  eucharistieviering

   n.b.:  deze morgen dus 
 
Maandag 22 april, Tweede Paasdag

10.00 uur  eucharistieviering
10.00 uur  eucharistieviering 

 

Paastriduüm  
 

Pasen is het grootste en mooiste feest van de K
tholieke Kerk. 
De drie dagen die het belangrijkste zijn aan het ein
de van het leven van Jezus vieren we opnieuw: 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake/
Pasen. Net als voorgaande jaren willen we de ver
binding 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 kunt u zich aanmelden 
op mailadres: pastoraalteam@petrus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vieringen in de Goede Week en met Pasen 

boeteviering en biechtgelegenheid    Kapel 

bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  Kapel v.h. Heilig Hart

Donderdag 18 april, Witte Donderdag 
bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  Kapel v.h. Heilig Hart
eucharistieviering      St. Antonius Abtkerk
eucharistieviering      St. Thomaskerk

eucharistieviering      St. Petruskerk
n.b. deze avond dus géén viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart!

 
Na de viering van 19.00 uur kunt u om 20.30 uur in het KTC van de St. Petruskerk kijken naar de 

PASSION! 

herdenking van het lijden en sterven van de Heer
bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  Kapel v.h. Hei
Kruisweg      Antoniushuis – St. Antonius Abtkerk – St. Petruskerk 
gebedsviering met communie-uitreiking   St. Petruskerk
n.b.: deze avond dus géén viering in St. Antonius Abtkerk en St. Thomaskerk !

terdag 20 april, Heilige Paasnacht 
bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  Kapel v.h. Heilig Hart
eucharistieviering      St. Antonius Abtkerk
eucharistieviering      St. Petruskerk
eucharistieviering       St. Thomaskerk
n.b.:  deze avond dus géén viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart !

gebedsviering op kerkhof Kloosterdreef en daarna ontbijt in KTC van St. Petruskerk
eucharistieviering       St. Antonius Abtkerk
eucharistieviering met kinderwoorddienst    St. Petruskerk

tieviering      St. Thomaskerk
n.b.:  deze morgen dus géén viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart !

Paasdag 
eucharistieviering      Kapel v. h. Heilig Hart
eucharistieviering       Antoniushuis

ootste en mooiste feest van de Ka-

De drie dagen die het belangrijkste zijn aan het ein-
van het leven van Jezus vieren we opnieuw: 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake/
Pasen. Net als voorgaande jaren willen we de ver-
binding tussen deze dagen duidelijk maken door het 
getijdengebed te bidden in de H. Hartkapel. 

chtenden van de Goede 
woensdag tot en met zaterdag om 9.00 uur -

dagen in te luiden met de Lauden uit 

Eerste paasdag volgt om 8.00 uur de viering ‘vroeg 
in de ochtend’ met aansluitend paasontbijt. Na het 

aat een mandje klaar voor een bijdrage in 
de onkosten. Voor het ontbijt kunt u zich aanmelden 
op mailadres: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
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Voor spoedeisende zaken
- zoals ziekenzalving en overlijden 

06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

 
 
 
 
Op donderdag 18 april, Witte Donderdag kunt u 
samen met andere parochianen kijken naar de 
televisie-uitzending van de Passion. Het jaarlijks 
terugkerende evenement dat door velen wordt 
bekeken en gewaardeerd 
Dordrecht. 
De uitzending begint om 20.30 uur, na de viering 
van 19.00 uur, in het KTC van de St. Petruskerk.

Kapel v.h. Heilig Hart 

Kapel v.h. Heilig Hart 

Kapel v.h. Heilig Hart 
St. Antonius Abtkerk 
St. Thomaskerk 

St. Petruskerk  
viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart! 

Na de viering van 19.00 uur kunt u om 20.30 uur in het KTC van de St. Petruskerk kijken naar de 

herdenking van het lijden en sterven van de Heer 
Kapel v.h. Heilig Hart  

St. Petruskerk – St. Thomaskerk 
St. Petruskerk  

viering in St. Antonius Abtkerk en St. Thomaskerk ! 

Kapel v.h. Heilig Hart 
St. Antonius Abtkerk  
St. Petruskerk   
St. Thomaskerk 

viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart ! 

gebedsviering op kerkhof Kloosterdreef en daarna ontbijt in KTC van St. Petruskerk 
St. Antonius Abtkerk  
St. Petruskerk   
St. Thomaskerk 

viering in Antoniushuis en Kapel v.h. Heilig Hart ! 

Kapel v. h. Heilig Hart 
Antoniushuis 

Voor spoedeisende zaken 
zoals ziekenzalving en overlijden – belt u:  

06 24 50 79 21.  

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag kunt u 
samen met andere parochianen kijken naar de 

uitzending van de Passion. Het jaarlijks 
terugkerende evenement dat door velen wordt 
bekeken en gewaardeerd vindt dit jaar plaats in 

g begint om 20.30 uur, na de viering 
van 19.00 uur, in het KTC van de St. Petruskerk.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende catechese 
 

In september vorig jaar 
zijn we gestart met de 
doorlopende catechese.  
17 Kinderen volgen sa-
men met hun ouder(s) 
deze leerzame weg langs 
Bijbelverhalen. Ook leren  

zij over het Onze Vader, over de Eucharistieviering 
en de andere sacramenten.  
 
In de loop van het nieuwe werkjaar zullen de eerste 
kinderen hun eerste communie ontvangen. Dit 
gebeurt in een gewone zondagse viering in één van 
de kerken van de parochie. Dus ook in de kerk waar 
u op zondag de H. Mis meeviert. Ze ontvangen hun 
eerste communie te midden van de gemeenschap 
(communio).  
 
Voor hen, maar hopelijk ook voor u een vreugde-
volle gebeurtenis. Deze kinderen brengen natuurlijk 
ook hun familie en vrienden mee. Ook hen willen we 
als parochie gastvrij ontvangen. Dus als u 
onbekenden door de kerk ziet dwalen, erger u niet, 
maar ontvang ze juist met open armen. Wijs ze de 
weg, met een vriendelijke lach. Wie weet voelen ze 
zich daardoor zó welkom dat ze zich uitgenodigd 
voelen nog vaak terug te komen. 
 

 

Bedevaart richting Zuid Limburg 
 

Net als elk jaar zal 
ook dit jaar weer een 
bedevaart georgani-
seerd worden door 
de vrijwilligers van de 
rooms-katholieke 
stichting Maria Konin-
gin van de Vrede, de 
kapel aan de Fakkel-
laan.  
Woendag 22 mei 
gaat de bedevaart 
naar Cadier en Keer 
en Wittem.  
Meer informatie wordt 
binnenkort bekend 
gemaakt in de fol-
ders  die achter  in de  
kerken komen te liggen. Wel kunnen we vast 
melden dat u ook dit jaar weer in de bus kunt 
stappen bij de kerk in Vlokhoven en bij de St. 
Petruskerk.  
Noteert u vast de datum in uw agenda! 
 
 
 
 
 
 

De MOV Groep 
 

Deze keer een ontroerend ge-
dicht van Zeinab, een van onze 
studentjes in Kenia. 
Beter dan zij kunnen wij het niet 
zeggen. Een ode aan de mensen 
die ons geholpen hebben. Alsof 
ze hen recht in de ogen kijkt. 
 

Je wist nauwelijks wie of wat we waren, 
Hoe, waarvan en waarom wij leefden. 
Maar je nam je heilig voor 
Ons te leiden naar een doelbewust leven. 
 
Ofschoon mijlen ver weg van ons vandaan 
Begreep je onze honger naar onderwijs. 
En onze honger en pijn 
Verdwenen toen je op onze weg kwam. 
Je moet wel door de hemel gezonden zijn 
Om ons de weg te wijzen en zorg voor ons te 
hebben. 
 
En nu hebben wij een opleiding waarin we gelukkig 
zijn 
Zonder  moeilijkheden en pijn. 
 
We beloofden te doen wat je van ons vraagt, 
Te studeren en ons leven te verrijken. 
Onze samenleving te verbeteren en te helpen. 
Zo, dat we allemaal volwaardig kunnen leven. 
 
Wij bidden God dat Hij je moge beschermen. 
Dank voor je hulp zonder er iets voor terug te 
vragen. 
Dank omdat je ons geleid hebt naar bewust worden. 
We Houden van je om je grote hart. 
GOD ZEGENE JE . JE BENT ONS DIERBAAR. 
 
Zeinab Merti Kenia 
                           
Paul Croonenberg ( namens de MOV Groep) 
 

Colofon 
 

P’S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 
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Maak het uzelf en de parochie gemakkelijk: 

maak uw kerkbijdrage over via een incasso. 

Informeer bij het parochiebureau. 

  
 
De volgende Taizé-viering is op donderdag 23 
mei 19.00 uur Kapel van het H. Hart 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versieren  palmpasenstok
 

Voor alle kinderen die een 
Palmpasenstok willen maken, 
wordt zaterdag 13 april een 
kinderactiviteit georganiseerd in 
het kerktrefcentrum v.d. Antonius 
Abtkerk. Zij kunnen binnenlopen 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur.  
Om 14.30 uur sluiten we af. Het is de bed
je zelf een houten kruis meebrengt. Ook versiering 
kun je zelf meebrengen. Er zijn 
stroken gekleurd papier aanwezig maar zelf 
bedenken hoe je het kruis verder wilt versieren is 
natuurlijk heel leuk! Denk aan slingertjes van papie
noten, rozijnen etc. Bovenop het kruis komt een 
broodhaantje, dat je van ons krijgt. De Palmpasen
stokken worden gebruikt in de gezinsviering op 
zondag 14 april om 9.30 uur in de kerk van Antonius 
Abt in Acht en in de kinderwoorddienst tijdens de 
eucharistieviering op 14 april om 10.00 uur in de 
Petruskerk. Alle kinderen mogen dan meelopen in 
de processie! Aanmelden: graag vóór 5 april 
mail catechese@petrus-ehv.nl i.v.m. het
van de broodhaantjes. 
 

Het nieuwe parkeersysteem 
 

Velen van u zullen het hebben gemerkt: het nieuwe 
parkeersysteem is in werking gesteld. Het bestuur 
heeft besloten een concurrerend tarief te hanteren 
van € 2,00 per parkeeractie, te betalen bij het op
rijden van het terrein. Bij het uitrijden gaat de boom 
automatisch open; u heeft dus géén uitrijkaartje no
dig. Het systeem is zo ingesteld dat de boom bij de 
inrit op vastgesteld momenten zonder te betalen 
opengaat. Als u dan met de auto tot vlak voor de 
boom rijdt, gaat deze zonder te betalen open.
 
De regeling hiervoor is als volgt: 
• Weekendvieringen: 30 minuten voor aanvang 

van tot 5 minuten na aanvang van de viering;
 

• Bij bijzondere vieringen zoals begrafenissen en 
huwelijksmissen geldt dezelfde regeling;

 

• Voor doordeweekse vieringen in de H. Hartkapel 
moet bij inrijden betaald worden. Het pa
is na de viering bij de koster terug te vragen;

 

• Vrijwilligers die voor het vrijwilligerswerk in de 
kerk of op de pastorie moeten zijn, kunnen het 
parkeergeld bij de pastoriewacht terugvragen. 

 

• Voor ambulances geldt dat de boo
meteen opengaat als zij tot aan de boom r
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rijden van het terrein. Bij het uitrijden gaat de boom 

n uitrijkaartje no-
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inrit op vastgesteld momenten zonder te betalen 
opengaat. Als u dan met de auto tot vlak voor de 
boom rijdt, gaat deze zonder te betalen open. 

Weekendvieringen: 30 minuten voor aanvang 
van tot 5 minuten na aanvang van de viering; 

Bij bijzondere vieringen zoals begrafenissen en 
huwelijksmissen geldt dezelfde regeling; 

Voor doordeweekse vieringen in de H. Hartkapel 
t bij inrijden betaald worden. Het parkeergeld 

e koster terug te vragen; 

Vrijwilligers die voor het vrijwilligerswerk in de 
kerk of op de pastorie moeten zijn, kunnen het 
parkeergeld bij de pastoriewacht terugvragen.  

Voor ambulances geldt dat de boom altijd
tot aan de boom rijden. 

Bevrijding Eindhoven
 

In het kader van 75 
jaar bevrijding, een 
feest dat we in sep-
tember van dit jaar hier 
in Eindhoven vieren, 
zijn we als parochie op 
zoek naar oude foto’s, 
krantenknipsels en an-
dere materialen die 
met de bevrijding te 
maken hebben. Hierbij 
denken we dan aan medailles van soldaten, een 
oud uniform en/of baret van een Nederlandse 
militair, rantsoenzegels, of misschien heeft u nog 
wel een oud missiekoffertje van een Heeroom?
Gedurende de maand se
spullen een tentoonstelling ingericht worden in de 
St. Petruskerk. Het zou dus helemaal leuk zijn als er 
op die foto’s of  in die krantenberichten ook beelden 
van de St. Petruskerk of de omgeving daarvan te 
zien zijn. Als u spullen heeft die wij mogen 
tentoonstellen dan kunt u een mail sturen naar 
pastoraalteam@petrus-
tact met u opnemen. 

Feestelijke eucharistieviering
Zondag 22 september zal tijdens ee
eucharistieviering, waar
zal gaan, deze heuglijke gebeurtenis herdacht wor
den. Naast de eucharistieviering 
nog een aantal activiteiten plaatsvinden, maar daar 
hoort u op een later moment meer o

Vrijwilligersmiddag
Omdat het een wel heel speciaal jaar is
vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
feestelijke dag. Er zal dit jaar geen aparte vrijwil
ligersmiddag gehouden worden. 
 

Katholiek worden
 

Wanneer u er als volwassene 
katholiek te worden, willen wij u daar graag bij 
begeleiden. Het zogenaamde catechumenaat, dat 
wil zeggen het inleiden van een
Kerk, vraagt een voorbereiding
dit voorbereidingsjaar kom
mensen die ook katholiek willen worden
weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten die 
gehouden worden in het Kerktrefcentrum
Petruskerk is er aandacht
met geloof en Kerk te maken
dit ook uw vragen, maar heeft
krijgt u vast en zeker antwoord.
 

Aanmelden 
Als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact op
nemen met diaken Henry Vermeulen door het 
sturen van een e-mail naar h.vermeulen@petrus
ehv.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. 
Gelieve dit als volgt te typen 0612345678 of 
0401234567 (zonder streepje of spaties)
ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
Henry Vermeulen, diake
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Paaseieren zoeken 
 

Op Eerste Paasdag 21 april mogen de kinderen 
komen helpen zoeken naar paaseieren in de 
voortuin van de pastorie. Na de viering met 
kinderwoorddienst gaan we naar buiten om te zien 
hoeveel we er kunnen vinden. Naderhand gaan we 
natuurlijk proeven van de eieren met een glaasje 
drinken erbij. Komen jullie? Het wordt vast heel 
gezellig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindvriendelijke paaswake  
 

De Paaswake is een heel belangrijke viering. Deze 
viering begint later op de avond omdat het donker 
moet zijn buiten, of op zijn minst schemerig. Maar 
voor veel kinderen van de basisschool is dat te laat 
en ze komen daarom niet meevieren. De Paaswake 
in de kerk van St. Antonius Abt is een gewone 
Paaswake, maar wel met wat extra aandacht voor 
kinderen. Met muziek van Taizé, een heel mooi 
kinderlied en liederen uit de GvLbundel (deze 
liederen worden ook in de andere kerken gezongen) 
en één aangepaste lezing willen we met jong en 
oud het mysterie van Pasen vieren.
De viering begint om 19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom in deze viering, maar in het bijzonder 
natuurlijk de kinderen! Komt u ook meevieren?
 

In de vorige column bespraken we verschillende 
problemen waaraan diaconale diensten zich in onze 
tijd zouden moeten wijden. Maar diaconie gaat ook 
nog verder.  
Op verschillende plaatsen in het Evangelie spreekt 
Jezus over mensen als beheerders aan wie iets 
heel belangrijks wordt toevertrouwd: dienaars van 
de wijngaard (Matteüs 21, 33- 44), beheerders van 
het geld (Matteüs 25, 14- 30), bewakers van het 
huis (Marcus, 13, 33- 37). In deze verhalen 
beschrijft Jezus volledige en plaats
verantwoordelijkheid. De dienaar krijgt weliswaar 
grote autonomie, maar mag absoluut niet vergeten 
dat hij in dienst is van zijn heer. Die heer verwacht 
ondernemingszin, verantwoordelijkheidsgevoel en 
plichtsbesef. Ofwel: Christus roept ons op
(beroeps)leven in dienst van de samenleving te 
stellen. Dienstbaarheid aan de samenleving is 
tegen-woordig moeilijker dan in het verleden. 
gaat immers ook om moraal, en daar wringt vaak 
het schoentje. Er heerst nogal eens een sfeer van 
"iedereen moet zelf maar zijn eigen waarden

Diaconie: ethiek en onderscheiding
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"iedereen moet zelf maar zijn eigen waarden bepa- 

len en vooral de 
anderen daarmee 
niet storen".  
Maar diaconie aan    
mens en wereld 
mag niet beperkt 
blijven tot inciden-
tele en concrete 
hulp  bij  nood: ze  
moet ook gekoesterd en uitgebouwd worden tot een 
ethisch verantwoorde houding.
christenen kan men drie momenten onderscheiden: 
zien - oordelen - handelen
die eerste stap goed stil te staan: 
Wie teveel bezig is met zijn
vlug de ‘zaak wil aanpakken’, slaat de bal vaak mis. 
Dienstbaarheid, diaconie heeft
emotionele intelligentie, de kunst om te zien wat er 
in de ander omgaat en te onderscheiden wat diens 
noden werkelijk zijn. Dat soort 
Evangelie bedoeld als er staat dat Jezus diep 
geraakt werd. 
Johan Goris, pastoor  
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De jeugd heeft de toekomst

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs is de kerk in Acht een stageplek geweest 
voor een van onze jonge parochianen.
Hij heeft hard gewerkt. Ramen buiten gepoetst en 
ook binnen gepoetst. Er is nog hoop voor de 
toekomst denken wij.  
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