
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P’S nieuws 
Informatieblad  voor de parochie Sint Petrus’ Stoel in Eindhoven 
 

website: www.petrus-ehv.nl                                                     telefoon:  040 269 75 61 

9e jaargang – nummer 4 – september 2020 

 

En toen ineens was het stil. Mensen werkten 
massaal verplicht thuis, de winkels in de binnenstad 
sloten hun deuren, scholen, kerken cafés werden op 
last van de overheid gesloten. Je mocht bijna de 
deur niet meer uit.  
 
In de parochie werden we als pastoraal team over-
vallen door het plotseling stilleggen van veel van 
onze werkzaamheden. Geen vieringen meer, geen 
(catechese)bijeenkomsten en zelfs geen huis-
bezoeken meer. Alles moest via de telefoon of 
beeldbellen. 
 

Een nieuw werkjaar, nieuwe kansen 
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Maar we hebben niet stilgezeten: veel mensen 
hebben we gebeld, we hebben alleenstaande 80-
plussers een kaart gestuurd met Pasen, we hebben 
catechese online verzorgd. We hebben nieuws-
brieven gemaakt en achter gesloten deuren 
Eucharistievieringen gedaan. Maar het bleef heel 
stil om ons heen.  
 
Blij waren we dan ook dat we weer in de kerken 
mochten vieren mét parochianen erbij. Eerst 30, 
daarna maximaal 100. Verzameld zijn rond Jezus 
Christus vormt natuurlijk de kern van de parochie en 
van ons Christen zijn.  
 
Nu de regels weer wat versoepeld zijn en het 
nieuwe werkjaar begint, worden er weer andere 
activiteiten opgepakt. De catechesebijeenkomsten 
beginnen offline en online. We starten weer met 
gezinscatechese, vormselvoorbereiding en Bijbel-
cursus en ook met Alpha en Alpha Youth (in 
samenwerking met omliggende parochies).  
Het blijft natuurlijk in de komende maanden span-
nend of het aantal besmettingen oploopt, maar wij 
gaan weer met goede moed aan de slag. Doet u 
ook (weer) mee? 
Namens  het pastoraal team, Marjelein Verhoeven 

 

Dank je wel vrijwilligers 
 

Begin september houden we traditiegetrouw het vrij-
willigersfeest in de tuin van de pastorie om u te 
bedanken voor uw inzet tijdens een gezellig samen-
zijn. Het zal geen verrassing zijn dat dit feest dit jaar 
niet door is kunnen gaan door de coronamaatregelen.  
 
Omdat het niet “live” kan deze keer, wil ik langs deze 
weg graag mijn dank uitspreken, mede namens de 
andere leden van het pastoraal team en het kerk-
bestuur, voor uw bijdrage aan de parochie, op welke 
manier dan ook. 
Op Youtube zag ik onlangs een filmpje van onze 
bisschop waarin hij stilstaat bij drie dingen die een 
parochie overeind houden: 

• Vier mee met de parochie op zondag: een (bijna) lege kerk heeft geen toekomst. Geloof moet gevoed 
worden; 

• Ondersteun de parochie door uw tijd en aandacht eraan te geven. Zonder vrijwilligers zouden we 
weinig of niets kunnen; 

• Help de parochie ook financieel mee gezond te houden. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan één of meer van deze dingen!   
Pastoor J. Goris 
 

 



 

 

 

 

 

Gedoopt 
 

In de St. Antonius Abtkerk
Jailey Thewissen, Julie Hermans
Juul van Dinther 
In de St. Petruskerk: Philip Brederveld

 

Gehuwd 
Shurendy Wasker en Lia Ravine 
 
Nicky van Camp en Remy Janssen 

 

In onze parochie zijn overleden:  
 

 

� Gerard van de Donk (94) 
St. Antonius Abtkerk 

 
� Rita Bouwmans-Leijten (91) 
St. Thomaskerk 

 
� Gillis de Neve (89) 
� Adriënne Willemen-van Zitteren (93)
� Mieke Hurkmans-Brouwers (75) 
� Jopie Koolen-Hessels (88) 
� Leo van Haperen (77) 
� Ad Reniers (83) 
� Henk Michiels (84) 
St. Petruskerk 

 
� Netty Fleerkamp-Barenbrug (83) 
� Chris Bodewes (104) 
� Frans Winters (85) 
 
De uitvaarten hebben in besloten kring plaats
gevonden 
 

 

P’S nieuws weer in de brievenbus
 

De redactie is weer aan de slag gegaan om voor u 
een P’S nieuws te maken. Dat doen de redactie
leden met veel plezier.  
 
Dus… hebt u nieuws, organiseert u een activiteit, of 
wilt u gewoon uw verhaal kwijt, mail ons. 
 
In het colofon hieronder ziet uw ons m
De redactie  

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  4 oktober
 

De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.
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Antonius Abtkerk:  
Julie Hermans en 

Philip Brederveld 

Shurendy Wasker en Lia Ravine  

Nicky van Camp en Remy Janssen  

In onze parochie zijn overleden:   

van Zitteren (93) 

 

De uitvaarten hebben in besloten kring plaats-

P’S nieuws weer in de brievenbus 

De redactie is weer aan de slag gegaan om voor u 
een P’S nieuws te maken. Dat doen de redactie-

Dus… hebt u nieuws, organiseert u een activiteit, of 
wilt u gewoon uw verhaal kwijt, mail ons.  

In het colofon hieronder ziet uw ons mailadres. 

Catechese in de parochie St. 

Petrus’ Stoel 
 

Kinderen horen al vanaf hun doopsel bij de geloofs
gemeenschap, hoe klein ze ook zijn. Als ze on
geveer acht jaar oud zijn kunnen
bereiden om voor het eerst ‘ter communie’ te gaan.
Om net als hun ouders, broers, zussen, opa’s en 
oma’s deel te nemen aan de Eucharistie, die we 
elke zondag in de kerk vieren.
Aan die eerste keer van het ontvangen van de 
hostie, de communie, gaat een intensieve voor
bereiding vooraf. 
 
Hoe hebben we dat in onze parochie vormgegeven?
Aan de kinderen, die in groep 4 
basisschool zitten en hun ouders wordt een door
lopend catechesetraject aangeboden. Er worden 
per jaar achttien bijeenkomsten gehouden rond 
Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
In elke bijeenkomst wordt uitgelegd wat het Bijbel
verhaal voor ons in onze tijd kan betekenen en hoe 
we hier in ons leven mee verder kunnen. Daarnaast 
wordt er ook gesproken over het Onzev
sacramenten en de vieringen in de kerk (wat ge
beurt er allemaal en wat betekent het).
In de loop van het tweede jaar dat u met uw kind de 
catechese volgt kan er een datum worden gepland 
dat uw kind te midden van de geloofsgemeenschap 
voor het eerst de heilige c
de gewone zondagse eucharistieviering. U kiest, in 
overleg met ons, een datum en een kerk van
parochie (St. Petruskerk/
Antonius Abtkerk). 
In onze parochie zijn er dus geen 
nievieringen waarin de kinderen groepsgewijs de 
eerste communie doen. 
Wilt u meer informatie en
stuur dan een e-mail naar 
of neem contact op met Marjelein Verhoeven, 040
2697564 
 
De parochie gaat online
Al maanden horen we in de persconferenties: “Houd
1,5 meter afstand”. In 
sussen in het nieuwe werkjaar zien we dat we de 
mensen die de Bijbelcursus of de Alphacurus willen 
volgen niet op 1,5 meter kunnen herbergen in de 
zaaltjes van de parochie. Daarom hebben we be
sloten de twee cursussen online aan te bieden. 
Ieder veilig in de eigen huiskamer, toch samen leren 
over Bijbel en geloof. Is het ideaal? Zeker niet, maar 
nu is het even niet anders mogelijk.

 
Om welke twee cursussen gaat het:

- De Bijbelcursus, geleid door pastor Norbert 
Schallenberg 

- Alphacusus, geleid d
tor Norbert Schallenberg en Marjelein 
Verhoeven, pastoraal werker;

Voor meer informatie en aanmelden
nschallenberg@petrus-ehv.nl
 

is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 

Houtert, Anne 
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om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 
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geveer acht jaar oud zijn kunnen zij zich voor-
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Om net als hun ouders, broers, zussen, opa’s en 
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Wilt u meer informatie en/of uw kind aanmelden 

mail naar catechese@petrus-ehv.nl
of neem contact op met Marjelein Verhoeven, 040-

De parochie gaat online-cursussen aanbieden 
e in de persconferenties: “Houd

1,5 meter afstand”. In het opstarten van de cur-
sussen in het nieuwe werkjaar zien we dat we de 
mensen die de Bijbelcursus of de Alphacurus willen 
volgen niet op 1,5 meter kunnen herbergen in de 
zaaltjes van de parochie. Daarom hebben we be-
sloten de twee cursussen online aan te bieden. 

eigen huiskamer, toch samen leren 
over Bijbel en geloof. Is het ideaal? Zeker niet, maar 
nu is het even niet anders mogelijk. 

Om welke twee cursussen gaat het: 
De Bijbelcursus, geleid door pastor Norbert 

Alphacusus, geleid door onder andere pas-
tor Norbert Schallenberg en Marjelein 
Verhoeven, pastoraal werker; 

Voor meer informatie en aanmelden:  
ehv.nl  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom blijven wij u vragen om niet alleen samen te bidden, maar ook om 
financieel de parochie te blijven ondersteunen door een extra bijdrage per 
bank over te maken op rekeningnummer 
t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel
"extra kerkbijdrage". 
 
Ook kunt u uw extra kerkbijdrage overmaken door middel van het 
scannen van de QR-code hiernaast 
over te maken bedrag kunt u zelf bepalen.

Speciale mis voor MOV oud en nieuw
 

Stichting MOV is vooral vanuit de Thomasparochie
vrouwen in Kenia naar school en aan het werk te helpen. Op 18 oktober a.s. vindt in 
de St. Thomaskerk een speciale dienst plaats om het 20
terug te kijken op
toekomstplannen. Pastoor J. Goris zal voor deze gelegenheid de dienst verzorgen.
U bent van harte uitgenodigd!

 
20 jaar geleden lukte het de MOV om de eerste vier Borana
zijn er in totaal zo’n 300 geworden, waarvan er 50 nog eens een hbo
hebben genoten. En omdat de armoede groot en hardnekkig is
sanitaire voorzieningen treffen, huisjes, kamelen en geiten
bestaan is er in de hal van de St. 
letterlijk een beeld kan vormen van de omstandigheden en de uitdagingen voor jonge vrouwen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de mis wordt afscheid gen
energie zijn blijven inzetten voor het project. En worden ook nieuwe leden verwelkomd die in de 
toekomst de kar gaan trekken.  
 
Dank 
De MOV wil langs deze weg alle donateurs en sponsors van 
Zonder hun hulp hadden we dit gewoon niet voor elkaar gekregen. Hulde!
 
De Heilige Mis in de St. Thomaskerk
De mis is ook te volgen via de livestream: 
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Financiële ondersteuning 

Allereerst willen we iedereen die de parochie al gesteund heeft met 
een financiële bijdrage van harte hiervoor bedanken!
 
In deze bijzondere tijden, heeft ook de parochie te 
derving van inkomsten. 
 

Daarom blijven wij u vragen om niet alleen samen te bidden, maar ook om 
financieel de parochie te blijven ondersteunen door een extra bijdrage per 
bank over te maken op rekeningnummer NL 11 RABO 0158 2051 11 

Stoel te Eindhoven onder vermelding van 

Ook kunt u uw extra kerkbijdrage overmaken door middel van het 
naast met de camera van uw telefoon. Het 

over te maken bedrag kunt u zelf bepalen. 

Speciale mis voor MOV oud en nieuw 

Stichting MOV is vooral vanuit de Thomasparochie al vele jaren actief om jonge 
vrouwen in Kenia naar school en aan het werk te helpen. Op 18 oktober a.s. vindt in 

Thomaskerk een speciale dienst plaats om het 20-jarig jubileum te vieren. Om 
terug te kijken op wat er tot stand is gebracht en om vooruit te kijken naar de nieuwe 
toekomstplannen. Pastoor J. Goris zal voor deze gelegenheid de dienst verzorgen.
U bent van harte uitgenodigd! 

20 jaar geleden lukte het de MOV om de eerste vier Borana-meisjes in Kenia naar school te krijgen. Dat 
totaal zo’n 300 geworden, waarvan er 50 nog eens een hbo-opleiding 

armoede groot en hardnekkig is heeft de MOV nog veel meer gedaan: 
, huisjes, kamelen en geiten schenken. Ter gelegenheid van het

St. Thomaskerk een fraaie tentoonstelling ingericht
letterlijk een beeld kan vormen van de omstandigheden en de uitdagingen voor jonge vrouwen.

Tijdens de mis wordt afscheid genomen van diverse MOV-leden die zich in het verleden met zoveel 
energie zijn blijven inzetten voor het project. En worden ook nieuwe leden verwelkomd die in de 

De MOV wil langs deze weg alle donateurs en sponsors van harte danken voor hun aanhoudende steun. 
hulp hadden we dit gewoon niet voor elkaar gekregen. Hulde! 

Thomaskerk is op zondag 18 oktober, aanvang 11 uur 
De mis is ook te volgen via de livestream: https://www.onsplatform.tv/thomaskerk/live_1

 

Allereerst willen we iedereen die de parochie al gesteund heeft met 
een financiële bijdrage van harte hiervoor bedanken!  

In deze bijzondere tijden, heeft ook de parochie te maken met 
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. Ter gelegenheid van het 20-jarig 
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letterlijk een beeld kan vormen van de omstandigheden en de uitdagingen voor jonge vrouwen. 

leden die zich in het verleden met zoveel 
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Voor spoedeisende zaken -zoals ziekenzalving en overlijden- 06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig komen er weer steeds meer mensen naar 
de kerk. Daar zijn we heel blij mee, want een (bijna) 
lege kerk voelt niet als de vertrouwde gemeenschap 
van voor corona.  
De afgelopen weken merken we steeds vaker dat 
mensen onaangekondigd naar de weekend-
vieringen komen en dat kan echt niet! 
We zijn immers nog steeds gebonden aan een 
maximum aantal kerkgangers per viering vanwege 
de anderhalve meter afstand. Voor de St. Petrus-
kerk zijn er per viering ongeveer 120 plaatsen be-
schikbaar, voor de St. Thomaskerk ongeveer 70 en 
voor de St. Antonius Abtkerk ongeveer 90. 
Die aantallen worden, zeker in de St. Petruskerk, op 
dit moment bijna gehaald. 
 
Daarom zal de komende weken strenger gehand-
haafd worden, geen kaartje = geen toegang! 
 

Zonder het systeem van reserveren zouden we op 
een bepaald moment mensen moeten weigeren 
omdat de kerk vol is en dat geeft heel onaan-
gename situaties die we willen voorkomen. 
Voor de doordeweekse vieringen heeft u geen 
kaartje nodig. 
 
Op dit moment zijn de tijden in het weekend: 
St. Thomaskerk:  
zondagmorgen 11.00 uur 
 

St. Antonius Abtkerk:  
zondagmorgen 09.30 uur 
 

St. Petruskerk:  
zaterdagavond 19.00 uur  
zondagmorgen 10.00 uur 
 
Tijdens de weekdagen in de Kapel van het Heilig 
Hart (Kronehoef): 
Maandag, donderdag en vrijdag: 09.00 uur 
 

Woensdagmorgen om 09.00 uur bidden we het 
laudengebed 
 

Dinsdag en woensdag 19.00u uur (op dinsdag om 
18.30 uur aanbidding) 

 
Bestellen kaarten 

Op onze website vindt u de link naar het reser-
veringssysteem. Volg de stappen en print na 
bestelling het kaartje uit of zet het kaartje op uw 
mobiele telefoon, want bij binnenkomst in de kerk 
zal de QR-code gescand worden. 
  
Kunt u zelf het toegangsbewijs niet aanvragen dan 
kunt u bellen op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 
uur naar 040-269 75 61. 
De pastoriewachten zullen dan het toegangsbewijs 
voor u aanvragen. 
 

 

Aanmelden voor de vieringen moet echt! 
 

Voor alle wwekendvieringen geldt dat u alléén mag komen als u niet verkouden bent, geen koorts hebt 
of andere verschijnselen die aan het Coronavirus gerelateerd zijn. 

 

 

Zou je je vormsel nog doen? 
 

Een groepje tieners doet ook dit jaar het vormsel. Waarom toch?  Voor tieners - en voor de ouders - is de 
motivatie vaak niet zo gemakkelijk onder woorden te brengen.  

Maar de toediening van het vormsel is de bevestiging door God met de gave van 
Zijn Geest voor de vormeling! 
Hij rust de mens toe om sterk te staan door de kracht van Zijn Heilige Geest 
midden in onze  turbulente samenleving. 
 
Woensdagavond 28 oktober is er een informatieavond voor jongeren en hun 
ouders uit de brugklas van de middelbare school. 
U bent van harte welkom in het kerktrefcentrum St. Antonius Abt op Acht. De 
ingang is aan de zijkant van de kerk. 
De bijeenkomst duurt van 19.00  tot 20.30 uur. 

 

 


