
Werken aan een vitale parochie
 

Aan de slag gaan met het boek “Rebuilt”, 
haar enthousiasme hervonden heeft en erin slaagt nieuwe mensen aan te trekken. 
Doet u ook mee? 
Op 23 oktober, 6 november, 20 november en 11 december 
worden de avonden gehouden in het Kerktrefcentrum van de St. Petrus. Het boek i
koop bij de pastorie en u kunt zich aanmelden door het sturen van een e
pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
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website: www.petrus

8e jaargang 

Vanaf 20 juli tot 20 augustus 2019 ben ik thuis ge
weest voor mijn vakantie. De parochianen hebben
mij goed geholpen met hun financiële bijdragen. Ik 
heb nog een andere thuis: de St. Petruskerk. Ik voel 
mij in onze parochie helemaal thuis. Toen ik thuis 
Brazzaville was vroegen veel Brazzavillois over mijn 
relatie met de parochianen van de 
Mijn antwoord was: Ja! Mijn relatie is
heel goed.  
De mensen waren zo enthousiast over 
die ik vertelde. Die mensen willen graag naar Ne
derland komen, want zij zijn blij over 
St. Petruskerk. Met mijn bijdrage heb ik mijn familie, 
mijn Spiritijnenprovincie en mijn eigen parochianen 
geholpen. Iedereen bedankt voor de
mijn vakantie. Toen ik terug kwam lag er een berg 
werk met missen en andere activiteiten in onze 
parochie op mijn bureau.  

Voor spoedeisende zaken

In alle andere gevallen: 040 269 75 61
 

En Hij sprak tot hen : “De oogst is groot, maar werklieden zijn er weinig. 
dat Hij werklieden zendt in zijn oogst”( Lukas 10:2). Jezus zegt nog: “ En al wie zijn huis, broers of zusters, 
vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers ver
het eeuwige leven verwerven” (Matteüs 19
 

Werken aan een vitale parochie 

Aan de slag gaan met het boek “Rebuilt”, dat het verhaal vertelt van een parochie 
haar enthousiasme hervonden heeft en erin slaagt nieuwe mensen aan te trekken. 

Op 23 oktober, 6 november, 20 november en 11 december van 19.30 tot 21.30 uur 
worden de avonden gehouden in het Kerktrefcentrum van de St. Petrus. Het boek i
koop bij de pastorie en u kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar 
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oudere broer Justin Romuald Ndzalouma. Hij is 
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veel priesters van het bisdom en vi
van mijn congregatie Spiritijn. Bedankt voor uw 
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Pater Alexis Ndzalouma, kapelaan. 
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Voor spoedeisende zaken- zoals ziekenzalving en overlijden 

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

“De oogst is groot, maar werklieden zijn er weinig. Vraagt dus den Heer van de oogst, 
dat Hij werklieden zendt in zijn oogst”( Lukas 10:2). Jezus zegt nog: “ En al wie zijn huis, broers of zusters, 
vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers verlaat om mijn Naam, hij zal het honderdvoud ontvangen, en
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Gedoopt 
 

St. Petruskerk: Yentel 
Gianberr Gibbes en Gaby van der 
Vleut; 
St. Antonius Abtkerk: Chelsea 

Hoekstra  en Jayden Bloemen; 
St. Thomaskerk: Julan  Simons. 

 
Overleden 
 

 

� Willy van Luijk (83) 
De uitvaart in de kapel v.h. H. Hart 

 
� Riet Dijkhoff - van Thoor (88) 
� Annie van den Bogaart - Engelen (85)
� Nicole van der Meulen - van Hout (87)
� Chris van Vucht (85) 
De uitvaarten in de St. Petruskerk 

 
� Marijke van Herp - Vosveld (75) 
De uitvaart in de St. Antonius Abtkerk 

 
� Jos Pas - Thomassen (80) 
De uitvaart in het Crematorium 
 

Allerheiligen 
 

De Kerk viert op 1 
november het feest 
van Allerheiligen. Met 
"alle heiligen" worden 
al die overledenen be
doeld die op aarde de 
goede strijd gestreden 
hebben en dus naar de 
vaste overtuiging van 

de geloofsgemeenschap bij God in de hemel zijn 
opgenomen. 
Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar 
geen eigen feestdag hebben bv.
heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de 
mensen.  
We zullen deze schare, die niemand tellen kan, 
vieren op vrijdag 1 november om 19.00 uur in de St. 
Petruskerk. De ochtendviering in de kapel komt 
deze morgen te vervallen. 
 

Thematische bijbelavonden
 

Iedere eerste maandag van de maand van 
21.00 uur is er in het Kerktrefcentrum 
onder leiding van Ine Geven en Henry Vermeulen 
een bijbelavond. Iedere maand bespreken ze een 
thema, bekeken vanuit bijbelverhalen uit het oude of 
nieuwe testament.  
 
Tijdens de avond op 4 november zal het thema 
gastvrijheid besproken worden naar aanleiding van 
verhalen uit het nieuwe testament. U bent van harte 
welkom, het is handig om een bijbel mee te brengen 
zodat u de verhalen mee kunt lezen. 
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De traditie van Allerzielen bestaat al erg lang in 
onze kerk, het extra verzorgen van de graven en het 
bezoeken van de grafzegeningen op de verschil
lende kerkhoven in onze parochie zijn al vele jaren 
een goede gewoonte. Sinds een aantal jaren wordt 
hier een nieuwe traditie aan toegevoegd, het be
zoeken van de kerkhoven in het donker, met een 
door ons aangeboden lichtritueel.
Daarom zullen de kerkhoven van 
de Kloosterdreef, de Boschdijk, de Smetsakker en 
de IJsselstraat op Acht, op 2 november aanstaande 
in de avond tot 21.00 uur geopend zijn en zullen 
fakkels en lampen de hoofdpaden verlichten. Aan
sluitend aan de avondvieringen van 19.00 u
St. Petruskerk en de St. Antonius Abtkerk zullen u 
kaarsjes uitgereikt worden, die we in processie 
samen naar de graven op de aangrenzende kerk
hoven zullen brengen.  
 
Op de begraafplaatsen aan de Boschdijk en aan de 
Smetsakker gaan geen 
u kunt toch ook een kaarsje ontvangen. In alle ge
vallen zullen de kaarsjes ontstoken zijn met een 
vlammetje, diezelfde avond genomen van de 
paaskaars in de Allerziel
kerken. U mag het kaarsje brandend achterlaten o
het graf of bij de urnenplaats van uw geliefde 
overledene. Indien uw geliefde elders begraven of 
gecremeerd is, kunt u uw kaarsje plaatsen 
algemene herdenkingsplaats. 
Tevens worden er ’s middags om 15.00 uur gebeds
diensten met individuele grafze
de kerkhoven aan de Kloosterdreef, de Boschdijk en 
de Smetsakker. Aansluitend bent u uitgenodigd voor 
een kopje koffie of thee om samen even na te 
praten. 
 
Tijden van de bijeenkomsten op 2 november
15.00 uur gebedsviering en individuele 
van de graven op de begraafplaatsen Smetsakker, 
Kloosterdreef en Boschdijk. A
koffie of thee. 
 
19.00 uur Allerzielenvieringen in de 
de St. Antonius Abtkerk en de 
 
20.00-21.00 uur Avondopenstelling van de begraaf
plaatsen Smetsakkker, Kloosterdreef, Boschdijk en 
IJsselstraat (Acht), met lichtritueel
 
De vieringen in het Antoniushuis en de Kapel v.h. H. 
Hart komen te vervallen en bij extreem slecht weer 
wordt de avondopenstelli
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Geloven doe je als 
ouders, als gezin met 
je kinderen, met familie 
in de parochiegemeen-
schap. Maar hoe doe 
ik dat, samen geloven, 
wat komt erbij kijken?  
Hoe pas ik dit praktisch toe in mijn leven?  
Hoe ga ik dit doen als mijn kind gedoopt wordt? 
Maar ook, hoe ga ik daar mee verder als mijn kind 
gedoopt is en opgenomen in de Kerk, wat kan ik 
hem of haar nog meer meegeven? 
 

Het nieuwe traject 

In een nieuw traject, dat door en voor jonge 
echtparen wordt georganiseerd, willen we dieper
ingaan op de geloofsbeleving en geloofsopvoeding 
binnen het gezin, met of zonder kinderen. Tijdens 
meerdere avonden gaan we in op verschillende 
thema’s in relatie tot de Kerk en in relatie tot elkaar. 
Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen, elkaar te ontmoeten in gesprek en vragen 
te stellen over alles wat je maar bezig houdt omtrent 
geloof en gezin.  
De doopvoorbereiding is zo onderdeel van het 
traject dat uitnodigt om verder te kijken dan alleen 
het doopsel. We willen samen met andere 
echtparen groeien in geloof en ontdekken hoe dat 
geloof een plekje kan krijgen in het gezinsleven. 
 
 

De MOV kerstkaartenactie  
  

Zoals bekend zal de huidige MOV-Groep eind vol-
gend jaar zijn missie voor het armoedige Boranvolk
in Noord Kenia overdragen aan een nieuwe jongere 
groep. Hierop zullen we in de loop van de komende 
maanden nog terugkomen. De huidige groep zal zijn 
activiteiten geleidelijk beëindigen. Zo zal vanaf dit 
jaar de kerstkaartenactie komen te vervallen. 
Paul Croonenberg, namens de MOV-Groep 
 

Film ‘Babette’s Feast’ 
 

Als onderdeel van ons jaar-
thema “Groeien in Gastvrijheid” 
vertonen we op vrijdagavond 
15 november de film “Babette’s 
Feast”. In een diepreligieus en 
geïsoleerd dorpje bieden twee 
zussen onderdak aan een 
mysterieuze gast.  
Deze gast besluit op een be-
paald moment de dorpelingen 
op   een   enorm  feestmaal  te 

trakteren. Na de film praten we verder over wat de 
film ons kan leren over gastvrijheid.  
 
Het kerktrefcentrum St. Petrus is vanaf 19.30 uur 
open en de film begint om 19.45 uur, u bent van 
harte welkom. 
 

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  3 november 2019 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 

De avonden hebben 
de volgende hoofd-
thema’s: 
Hoe richt ik mijn 
gezin gelovig in?  
Het ontmoeten van 
en/of een relatie heb- 

ben met een persoonlijke God. De relatie tussen 
gezin en Kerk. Respect van/voor het lichaam, hoe 
behoud ik de balans in het drukke alledaagse leven, 
hoe past de Kerk daarin? 
 
Voor wie? 
Deze avonden zijn bedoeld voor paren die 
onderweg zijn naar hun huwelijk. Paren die pas 
getrouwd zijn en paren met een kinderwens. Ouders 
die al een kind hebben dat ze willen laten dopen, 
samen met hun peetouders en natuurlijk ook ouders 
met jonge kinderen. 
 
Waar en wanneer? 
De avonden vinden elke tweede dinsdag van de 
maand plaats in het Kerktrefcentrum van de St. 
Petruskerk van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
 
Meer informatie 
Op onze website leest u hoe u zich kunt aanmelden 
en vindt u ook het doopformulier als u een kindje 
heeft dat u wilt laten dopen. 
 
 

Kerkdienst op de computer 
 

Wilt u de kerkdienst vanuit St. Thomaskerk op 
zondag om 11.00 uur kijken op uw computer? 
Ga naar: www.onsplatform.tv/thomaskerk/live_1 
Of: www.petrus-ehv.nl onder het kopje "vieren". 
 

Mariakapel Acht 
 

De verbouwing van de Mariakapel is klaar en wordt
op 10 november, tijdens de viering van 9.30 uur 
door Mgr. De Korte ingezegend.  
Aansluitend is er een feestelijke receptie in het 
Dorpshuis. 
 

Geloven doe je samen! 
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In gesprek met…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op een mooie septembermorgen zit ik in huize Bun 
op Acht aan tafel met de dames Jenny Bun, 
voorzitter, en Wally Jansen-Suha, dirigent en 
organist van de ‘Cantorij van St. Antonius Abt’, het 
kerkkoor van Acht.  
Onder het genot van een lekkere kop koffie vertellen 
de twee dames buitengewoon bevlogen over ‘hun’ 
koor. Jenny is, zoals dat vaker gebeurt, min of meer 
toevallig bij het koor gekomen na het overlijden van 
haar moeder in 1995 en Wally maakt sinds 2014 
deel uit van de Cantorij. Jenny vertelt dat het koor al 
zo lang bestaat als de kerk zelf: zo’n 160 jaar, 
aanvankelijk als R.K. Kerkkoor (uitsluitend heren…) 
en jaren later als gemengd kerkkoor. In 2004 heeft 
het de naam ‘Cantorij St. Antonius Abt’ gekregen. 
Maar hoe de naam ook mag zijn, dit is een koor dat 
buitengewoon gemotiveerd de kerkdiensten in de 
fraaie kerk op Acht muzikaal opluistert, niet ver--
wonderlijk met zo’n voorzitter en zo’n dirigent/
organist! Wally benadrukt dat een kerkkoor er is om 
de mis te ondersteunen en niet andersom.  
Momenteel telt de Cantorij zes sopranen, drie alten, 
twee tenoren en drie bassen en met deze veertien 
heel trouwe leden worden de weekendvieringen en 
de rouw- en trouwdiensten muzikaal begeleid. Beide 
dames benadrukken dat nieuwe leden heel erg 
gewenst en welkom zijn!!!  
Elke week wordt er trouw gerepeteerd op de 
donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur met korte 
koffiepauze en 1 keer per maand gedeeltelijk theo-
rie. Elke eerste donderdag van de maand is er een 
‘open repetitie’: iedereen is dan meer dan welkom 
om binnen te lopen, mee te zingen en eventueel te 
besluiten lid te worden!! Het koor hecht grote 
waarde aan een goede onderlinge band; daarom 
wordt er elk jaar èn een (Cecilia)feestavond geor-
ganiseerd èn een gezamenlijke uitstap. Dit jaar 
heeft Wally een ‘nieuw’ koor het levenslicht doen 
zien: ‘Nova Canta’, een gospelkoor met meertalig 
repertoire, bestaande uit acht leden van de Cantorij 
en drie toegevoegde zangers. Ook hiervan is 
uitbreiding meer dan wenselijk. Dit gospelkoor zingt 
elke 5e zondag van de maand en bij bijzondere 
gelegenheden. De komende kerstviering om 22.00 
uur op 24 december wordt door ‘Nova Canta’ 
opgeluisterd! De Cantorij is een fijne club van 
enthousiaste mannen en vrouwen die lief en leed 
met elkaar weten te delen. Ik heb ze alvast beloofd 
dat u óók op de eerstvolgende open repetitie komt! 
Welkom! 
Huub van Houtert    
 

Eindhoven in beeld 
 

De Vrienden van St. Petrus hebben de hobbyfilmer 
Phocas Kroon bereid gevonden om een aantal van 
zijn filmpjes te komen vertonen. Dat zal gebeuren 
op zondag 10 november a.s. om 15.00 uur in het 
KTC St. Petrus. Phocas is een selfmade hobby-
filmer die al vanaf zijn vroegste jeugd bezeten was 
van de radio- en televisiewereld en om die reden na 
de MULO de studie elektrotechniek aan de UTS 
gedaan heeft. Via deze opleiding heeft hij weliswaar 
even stage gelopen bij de toenmalige NTS maar is 
uiteindelijk bij Philips en daarna bij Nolte in de 
elektrotechniek terechtgekomen. Na zijn vervroegde 
pensioen is hij zich gaan toeleggen op het maken 
van korte filmpjes.  
 
Een aantal daarvan komt hij ons vertonen:  
‘De Lamp’:  
meisjes spelen in het oude 
Philipsfabriekje (nu museum) na 
hoe destijds de eerste gloei-
lampen gemaakt werden;   
 
‘De Historie van de Eind-
hovense Industrie’:  
begon met textiel, sigaren, hoge 
hoeden en lucifers en daarna 
pas gloeilampen;  
 
‘De poppen aan het dansen’:  
een Hongaarse regisseur maakte kort voor de oor-
log reclamefilmpjes op basis van poppenanimatie; 
 
‘Straatbeeld van de 20’er en 30’er jaren van de 
vorige eeuw’:  
aan de hand van journaalbeelden zien we hoe 
Eindhoven er in die periode uitzag;  
 
‘Impressie van het plaatsen van struikelstenen’: 
het plaatsen van deze stenen bij woningen waarin 
joodse slachtoffers hebben gewoond; 
 
‘Het leven uit één dag’:  
de inhoud hiervan blijft nog een verrassing…!  
 
Toegangsprijzen: €2,00 voor leden en €4,00 voor 
niet-leden. Tot 10 november. 
 

Meditaties op weg naar Kerstmis 
 

Het is een goed gebruik geworden om ons tijdens 
de adventtijd met dagelijkse meditaties voor te 
bereiden op het naderende kerstfeest. 
 
Wij nodigen u graag uit om samen met ons op weg 
te gaan naar de geboorte van het kerstkindje met 
inspirerende gedachten en gebeden. U zult vanaf 
de eerste zondag van de advent tot en met eerste 
kerstdag dagelijks een meditatie van ons gaan ont-
vangen via de mail. 
 
Als u deze wilt ontvangen, stuur dan een mailtje 
naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
 

 

 


