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8e jaargang – nummer 3 – mei 2019 

Bij missie denk ik aan soldaten in het buitenland. Of 
nog aan missionarissen in een ver vreemd land. 
Maar wat is onze missie? In de veertigdagentijd 
gingen we op weg om ons toe te keren naar God. 
Nu is het Pasen geweest. Zijn we dan klaar, is dát 
nou waar het om ging? 
 
Nu in de paastijd denk ik dat we weer opnieuw op 
weg mogen gaan. 
De leerlingen zijn verward.  
Zij weten Jezus niet meer bij zich, totdat hij steeds
weer even tussen hen in verschijnt. Hij wijst hen en 
ons de richting, opnieuw naar God toe.  
Pas met Pinksteren zullen we ontdekken hoe we op 
eigen benen kunnen staan, maar zover is het nog 
niet.  
Een van de mooiste verschijningsverhalen is dat 
van Petrus. Tot drie keer toe hoort hij de Heer 
vragen: “hou je van mij?” Drie keer antwoordt Petrus 
bevestigend maar de  twijfel is er. Juist omdat Jezus 

het hem steeds opnieuw vraagt. Hoe vast staan wij 
in ons geloof of is er bij ons ook twijfel. Want als het 
gaat om missie, dan gaat het om de vraag: Houden 
wij van Jezus? Want houden van Jezus is mis-
schien wel de echte opdracht, de echte missie die 
we krijgen in deze tijd.  
 
Ook al is Hij niet bij ons, in ons mag Hij meeleven. 
Hij laat zich zien in onze woorden en in ons 
handelen als wij echt geloven. Met Pinksteren komt 
de geest over de leerlingen. De geest is er ook voor 
ons, de geest geeft kracht en hoop en liefde steeds 
opnieuw. Met die Heilige Geest mogen wij op weg 
om goed te doen voor anderen en om Jezus’
voorbeeld waar te maken bij de minsten, de 
zwakken in de samenleving, daar laten we zien of 
we van Jezus houden. Dat is onze missie! 
Vrede en alle goeds. 
Namens het pastoraal team,  
Henry Vermeulen, diaken 

Wat is jouw missie? 

 

Voor spoedeisende zaken- zoals ziekenzalving en overlijden – belt u:  

06 24 50 79 21.  

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 



Gedoopt 
 

Vayènna Kweens, Bryce Mathew, 
Quincy Kortboijer, Duante Peels
Timmy Krooijmans 

 

 

Overleden 
 

� Hein van Leuken (89) 
De uitvaart in de kapel v.h. H. Hart 

 
� Tiny Kantelberg-van Tuijl (91) 
� An van Luijk-Scheepers (92) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 
� Elly Cliteur-Spuis (90) 
� Theo Merks (87) 
De uitvaarten in St. Antonius Abtkerk 

 
� Gerrie Odenthal-de Valk (81) 
Afscheid in het Crematorium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het weekend van de begraafplaatsen, willen 
we graag de diversiteit van de verschillende ma
nieren van begraven, maar ook de verscheidenheid 
aan grafornamenten op onze begraafplaatsen laten 
zien en onder een breed publiek bekend maken. 
 
De begraafplaats achter de St. Petruskerk aan de 
Kloosterdreef zal op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 
16.00 uur geopend zijn. 
 
Tijdens de open dag zijn er verschillende stand
met o.a. een uitvaartverzorger, steenhouwers, een 
sierurnenmaker en een deskundige op het geb
van alle begraaftechnieken (bijvoorbeeld op
begraven) aanwezig. 
 
De beheerders informeren u graag over de ver
schillende mogelijkheden van begraven, de graf
tuintjes, het plaatsen van een urn in het colum
barium, het strooiveld en de “gewone” graven. 
De beheerders vertegenwoordigen de vier begraaf
plaatsen van de Petrusparochie. 
 
Wie weet komt u tot verrassende conclusies na een 
bezoek aan onze open dag op zaterdag 25 mei, de 
toegang is natuurlijk gratis en voor deze keer staat 
er koffie en thee voor u klaar! 
 

 

Wat wilt u  

later met  

uw uitvaart? 
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Diaconie: een levenswijze
 

Zoals we eerder schreven is de dienst van de 
verkondiging de kern van de zending van de Kerk. 
Daarom is de mooiste dienst die een christen 
ander kan bewijzen dat hij hem spreekt over de 
Bron van alle leven en geluk. 
Hij deelt op die manier met zijn med
diepste geheim van zijn eigen levenskracht. 
Christelijke diaconie is niet echt dienstbaar als ze 
haar eigen bron verbergt. De dienst van de ver
kondiging is dus nauw verbonden met de diaconie 
aan onze medemensen. 
 
Ook zagen we dat wij bij diaconi
noch opdrachtgevers zijn. De opdracht komt van 
God; wij zijn slechts Zijn medewerkers. Onze dia
conie is onderdeel van de grote zoektocht van 
mensen naar leven en geluk. Onze mooiste dienst 
aan de mensheid is dus: zo leven dat wij zichtb
verwijzen naar de menslievende God. Dat betekent 
meer dan sociale dienstbaarheid. Het dubbelgebod 
verwijst hier ook naar: door God van ganser harte te 
dienen wordt een mens vrij en kan hij zich wijden 
aan de Schepping. De dienst aan God concurreert 
nooit met de dienst aan de medemensen: ze is er 
de bron en de maat van. 
 
Voor ons Europeanen is het moeilijk om het 
centrum van ons leven te verleggen van onszelf 
naar God. In een cultuur waarin welzijnszorg en 
hulpverlening planmatig en zakelijk worden gerun
soms zelfs als ‘liefdadigheidsbusiness’, is het niet 
evident te belijden: "Alle liefde en hulp komt van 
God". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch zouden we beter moeten weten. In het eerste 
Bijbelboek staat al dat het niet goed is als de mens 
alleen blijft. In onze cultuur 
geldt: ieder is op zichzelf aangewezen, kan het een 
openbaring zijn te ontdekken dat er ook een heel 
andere invalshoek is: die van de evangelische naas
tenliefde en dienstbaarheid.
Johan Goris, pastoor 
 

Bedevaart naar Kevelaer
 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer, traditie
getrouw, op bedevaart naar Kevelaer. U mag alvast 
in uw agenda of op uw kalender de datum noteren: 
donderdag 22 augustus 2019.
In het volgende nummer van P’S Nieuws krijgt u 
meer inhoudelijke informatie over 
vertrektijd enz. Wij hopen natuurlijk weer op een 
grote deelname. 
 

Vayènna Kweens, Bryce Mathew, 
Duante Peels en 
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Marktmissie 22 juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als vorig jaar zwaaien ook dit jaar de deuren 
van de St. Petruskerk weer open op zaterdag 22 
juni van 10.00 tot 13.00 uur. Bezoekers van de 
weekmarkt krijgen een kaarsje aangeboden met de 
uitnodiging dat te laten branden in de kerk.  
In de kerk is er stille aanbidding en mensen hebben 
ook de gelegenheid een gebedsintentie op te 
schrijven. 
 
In het portaal en buiten bij de kerk verwelkomen we 
de bezoekers met wat te drinken, informatie over de 
parochie en een "praattafel". 
Het belangrijkste doel is het vriendelijke, uitnodigen-
de gezicht van de Kerk te laten zien. 
 
Wilt u meer weten of komen helpen? Neem dan 
gerust contact op via jgoris@petrus-ehv.nl of 040
269 75 61 (weekdagen tussen 9.30 en 12.00 uur). 
En natuurlijk bent u op 22 juni ook welkom om 
gewoon een keer binnen te lopen en mee te bidden 
voor het welslagen van de dag. 
Pastoor J. Goris 
 
 

Benoeming nieuw bestuurslid 
Per 1 maart heeft onze bisschop dhr. Aloys 
Putmans benoemd in het kerkbestuur voor de 
portefeuille gebouwen. Dhr. Putmans volgt daarmee 
dhr. Van Uffelen op, die gelukkig als vrijwilliger 
betrokken zal blijven bij bouwkundige zaken.  
We wensen beide heren veel voldoening in hun 
werk voor "het tijdelijke" wat ten dienste staat van 
onze parochie. 
Pastoor J. Goris 
 

Nieuwe website gelanceerd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het nodige pionierswerk van ons eigen web-
siteteam, is maandag 15 april jl. de nieuwe website 
van de parochie ‘online’ gegaan. Onze oude site 
voldeed niet meer aan de eisen en mogelijkheden 
van deze tijd en moest daarom vernieuwd worden.  
U kunt de website vinden op het vertrouwde adres:  
www.petrus-ehv.nl. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u een mail sturen naar 
website@petrus-ehv.nl 
 

‘Onze straatpastor’ 
 

Hoe bevalt het onze 
“straatpastor” nu hij 
ruim een jaar aan het 
werk is?  

Is het inderdaad, zoals 
hij vorig jaar aangaf: 
“Een tijd van kijken, 
luisteren, mee leven 'er 
zijn' op mogelijke en 
onmogelijke tijden en 
plaatsen hier in onze 
stad.” Of is de dagelijk-
se praktijk toch an-
ders? 
  
In de weekenden van  
15 en 16 juni in de Kapel van het H. Hart en de St. 
Petruskerk en 22 en 23 juni de kerk van Antonius 
Abt en Thomaskerk.  
Na de dienst is er ook een deurcollecte voor de
Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven...
want ook zij kunnen niet zonder financiële middelen. 
Van harte aanbevolen! 
Voor meer informatie betreffende het werk van 
diaken Kosterman verwijzen wij naar de website: 
www.straatpastoraateindhoven.nl 
 

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 2 juni 2019 

 

 

 

Maak het uzelf en de parochie gemakkelijk: 

maak uw kerkbijdrage over via een incasso. 

Informeer bij het parochiebureau. 

 

Vandaag 1 kilo missie  

voor de halve prijs! 
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Actief buiten bezig zijn!  
Wil jij onze maandelijkse uitnodiging bezorgen 
 

Maandelijks worden parochianen uitgenodigd met
een brief om op de koffie of thee te komen in de 
pastorie van de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef
of in een van de andere trefcentra. Deze brieven 
moeten bezorgd worden. U kunt zelf bepalen 
wanneer, hoe en op welk moment u de brieven 
bezorgt. 
Een beetje kennis 
van de straten in 
het noordelijke deel 
van Eindhoven is 
wel een pré, maar 
niet noodzakelijk, 
want er is altijd nog 
een plattegrond of 
tomtom.  
Loopt u graag of bent u toch meer van het fietsen, 
dan zijn wij op zoek naar u! 
 

Een "nieuwe" kruisweg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds enkele weken prijkt de volledig gerestaureerde 
kruisweg weer in de Sint Petruskerk.  
140 Jaar aan stof, kaarsenwalm, wierook en olie-
dampen zijn verwijderd en het resultaat mag er zijn: 
letterlijk en figuurlijk schitterend.  
 
Van de benodigde € 15.918,- is uiteindelijk € 15.345,-
bij elkaar gebracht door giften, wat een prachtig re-
sultaat is. Langs deze weg zeggen we dan ook 
iedereen dank die zijn of haar steentje heeft bij-
gedragen. 
De Vrienden van Sint Petrus 
 

Hemelvaart van de Heer 
 

Woensdag 29 en donderdag 30 mei vieren we de 
Hemelvaart van de Heer. Het is 40 dagen geleden 
dat het Pasen was. In de afgelopen tijd, hebben we 
gevierd dat Jezus leeft, hij is niet meer dood. Dit 
blijkt uit de vele verschijningsverhalen die we de 
afgelopen tijd gehoord hebben. Zijn leerlingen 
herkennen Hem aan het "breken van het brood" en 
door wat Hij de leerlingen vertelt. 
En dan komt het moment dat Jezus definitief naar 
Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt 
Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar 
boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door 
een wolk", staat in het Evangelie. De hemel, het bij 
God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. 
Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, 
door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God 
de Vader voor ons bereid. 
We vieren dit op woensdagavond 29 mei om 19.00 
uur in de kapel van het H. Hart en op donder-
dagmorgen om 10.00 uur in de St. Petruskerk. De 
viering om 09.00 uur in de kapel komt op deze 
donderdag te vervallen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vuur van de Heilige Geest 
 

Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren vieren we dat 
Jezus altijd bij ons is, door de kracht van de Heilige 
Geest. Na zijn opstanding beloofde Jezus altijd bij 
zijn leerlingen te zijn (Mattheüs 28 vers 20). Toen 
verliet Hij hen en ging naar de hemel, echter 10 
dagen later met Pinksteren verscheen de Geest van 
Jezus (de Heilige Geest) over de leerlingen en 
vervulde Jezus zijn belofte. 
Tijdens de viering op zaterdagavond 8 juni, om 
19.00 uur zullen de vormelingen in de Petruskerk 
gevormd worden en hopen wij dat zij vanaf dat 
moment de kracht van de Heilige Geest met zich 
mee zullen dragen. De viering in de kapel komt 
deze avond te vervallen. 
 
De vieringen dit weekend zijn: 
Zaterdagavond 8 juni:   
17.00 uur  Antoniushuis 
19.00 uur  St. Petruskerk 
19.00 uur  geen viering in de H. Hartkapel 
 
Zondagmorgen 9 juni:   
09.30 uur  St. Antonius Abtkerk 
10.00 uur  St. Petruskerk 
11.00 uur  St. Thomaskerk 
 
Maandagmorgen 10 juni:   
10.00 uur  H. Hartkapel 
 

 

 

 


