
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan ineens is het weer Pasen. Alles 
is voorbij: de tijd van inkeer, de tijd van 
boete, de tijd van je richten naar God, 
40 dagen lang. Stap voor stap zijn we 
op weg gegaan richting God en nu, nu 
is het alweer bijna Pasen. Een intocht, 
glorieus, zwaaiend met takken, kleden 
op de grond gelegd, een Koning die 
binnengehaald wordt, een eerste stap. 
En dan zien we hoe Jezus brood 
neemt, het ronddeelt rond zijn vrienden 
en zegt: ‘neemt en eet, dit is Mijn 
lichaam’,  de  beker  pakt en zegent en 
zegt: ‘dit is Mijn bloed, doe dit tot Mijn gedac
het begin van de eucharistie die we tot de dag van 
vandaag mogen vieren, steeds opnieuw. Maar in die 
eucharistie, iedere zondag of door de week, vieren 
we ook wat daags naderhand gebeurt: Christus’ 
sterven aan het kruis en dan drie dagen later: 
Pasen: Jezus’ verrijzenis uit de dood. Het graf is 
leeg,  het  Licht  heeft  overwonnen, de wereld wordt 

En dan ineens is het weer Pasen

Voor spoedeisende zaken

-zoals ziekenzalving en overlijden

06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269

Waardevolle parochievrijwilligers
 

Harrie, één van de vrijwilligers in ons Achtse 
parochiedeel stak na de hevige sneeuwval enkele 
weken geleden samen met koster Gerard de 
handen uit de mouwen. In alle vroegte maakten zij 
de paden rond de kerk vrij van sneeuw. 
kerkgangers konden veilig naar de eucharistie
viering. Top! 
Marijke 
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Alles 
is voorbij: de tijd van inkeer, de tijd van 
boete, de tijd van je richten naar God, 
40 dagen lang. Stap voor stap zijn we 
op weg gegaan richting God en nu, nu 
is het alweer bijna Pasen. Een intocht, 
glorieus, zwaaiend met takken, kleden 

elegd, een Koning die 
binnengehaald wordt, een eerste stap. 
En dan zien we hoe Jezus brood 
neemt, het ronddeelt rond zijn vrienden 
en zegt: ‘neemt en eet, dit is Mijn 
lichaam’,  de  beker  pakt en zegent en  
zegt: ‘dit is Mijn bloed, doe dit tot Mijn gedachtenis, 
het begin van de eucharistie die we tot de dag van 
vandaag mogen vieren, steeds opnieuw. Maar in die 
eucharistie, iedere zondag of door de week, vieren 
we ook wat daags naderhand gebeurt: Christus’ 
sterven aan het kruis en dan drie dagen later: 

en: Jezus’ verrijzenis uit de dood. Het graf is 
leeg,  het  Licht  heeft  overwonnen, de wereld wordt 

als herboren. 
Nieuw leven is mogelijk, steeds opnieuw. 
Want Jezus opent voor ons de poorten van 
de hemel, opent voor ons de weg die de 
dood voorbij gaat, opent voor ons de mog
lijkheid om bij God te komen. Dat is Pasen, 
dat vieren we iedere zondag en dat staat 
nu weer voor onze deur als die veertig 
dagen voorbij zijn. Als we die stappen door 
de Goede Week gezet hebben, dan mogen 
we weer Gloria zingen en het Licht van 
Pasen verwelkomen, 
onze ogen openen,  zien hoe  het  graf leeg 

is, onze ogen openen, zien dat Hij in ons midden 
staat, onze ogen en ons hart openen, zien dat Hij 
met ons meetrekt, dat Hij in ons midden brood 
breekt, dat wij op weg mogen gaan naar onze 
medegelovigen om te zeggen: Hij is niet dood, Hij 
leeft, hier en nu: Hij leeft. Namens het pastoraal 
team wens ik u allen een zeer gezegende
Henry Vermeulen, diaken
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Voor spoedeisende zaken  

zoals ziekenzalving en overlijden-   

69 75 61 

Oproep 
 

Ook deze aflevering van ons mooie P’S Nieuws is 
weer gedrukt in onze eigen drukkerij, gehuisvest in 
een ruimte van de St. Thomaskerk. Hier staat onze 
apparatuur waarmee we het voorkomende druk
kopieerwerk verrichten. Dat is niet alleen dit paro
chieblad maar ook bijvoorbeeld de orden van dienst 
die steeds netjes voor u klaar liggen voor de vierin
gen. Die apparatuur moet natuurlijk wél bediend 
worden en hier staan twee vrijwilligers voor garant, 
te weten Henk de Bie en Frank van Eck. 
 
De situatie is echter op dit moment zo, dat zowel 
Henk als Frank door omstandigheden de komende 
tijd wat minder beschikbaar kunnen zijn. Hierdoor 
dreigt het drukwerk in het gedrang te raken, anders 
gezegd: er is dus op korte termijn heel 
behoefte aan uitbreiding v
 
Als het u wel leuk werk lijkt (en dat ís het), u over 
voldoende tijd (hoeft écht niet heel veel te zijn) 
beschikt en u óók nog eens enige affiniteit met 
grafisch werk hebt, dan bent u de aangewezen en 
gezochte persoon!  

 
Neem in dat geval contact op met Henk, dat kan 
door te bellen naar 06-42912359 of het sturen van 
een e-mail naar: drukkerij@petrus
Wij rekenen op u!    
 

Waardevolle parochievrijwilligers 

Harrie, één van de vrijwilligers in ons Achtse 
parochiedeel stak na de hevige sneeuwval enkele 
weken geleden samen met koster Gerard de 
handen uit de mouwen. In alle vroegte maakten zij 
de paden rond de kerk vrij van sneeuw. Acht 

naar de eucharistie-

 

 

Nieuw leven is mogelijk, steeds opnieuw. 
Want Jezus opent voor ons de poorten van 

l, opent voor ons de weg die de 
dood voorbij gaat, opent voor ons de mog-

om bij God te komen. Dat is Pasen, 
dat vieren we iedere zondag en dat staat 
nu weer voor onze deur als die veertig 
dagen voorbij zijn. Als we die stappen door 
de Goede Week gezet hebben, dan mogen 
we weer Gloria zingen en het Licht van 
Pasen verwelkomen, vroeg in de ochtend, 
onze ogen openen,  zien hoe  het  graf leeg 

is, onze ogen openen, zien dat Hij in ons midden 
staat, onze ogen en ons hart openen, zien dat Hij 
met ons meetrekt, dat Hij in ons midden brood 
breekt, dat wij op weg mogen gaan naar onze 

edegelovigen om te zeggen: Hij is niet dood, Hij 
leeft, hier en nu: Hij leeft. Namens het pastoraal 
team wens ik u allen een zeer gezegende Pasen. 
Henry Vermeulen, diaken 

En dan ineens is het weer Pasen 

Ook deze aflevering van ons mooie P’S Nieuws is 
weer gedrukt in onze eigen drukkerij, gehuisvest in 
een ruimte van de St. Thomaskerk. Hier staat onze 
apparatuur waarmee we het voorkomende druk- en 
kopieerwerk verrichten. Dat is niet alleen dit paro-

d maar ook bijvoorbeeld de orden van dienst 
die steeds netjes voor u klaar liggen voor de vierin-
gen. Die apparatuur moet natuurlijk wél bediend 
worden en hier staan twee vrijwilligers voor garant, 
te weten Henk de Bie en Frank van Eck.  

hter op dit moment zo, dat zowel 
Henk als Frank door omstandigheden de komende 
tijd wat minder beschikbaar kunnen zijn. Hierdoor 
dreigt het drukwerk in het gedrang te raken, anders 
gezegd: er is dus op korte termijn heel dringend 

aan uitbreiding van het drukkerijteam!  

Als het u wel leuk werk lijkt (en dat ís het), u over 
voldoende tijd (hoeft écht niet heel veel te zijn) 
beschikt en u óók nog eens enige affiniteit met 
grafisch werk hebt, dan bent u de aangewezen en 

geval contact op met Henk, dat kan 
42912359 of het sturen van 

mail naar: drukkerij@petrus-ehv.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

In onze parochie zijn overleden:   
 

� Plony van der Groen-Meijvis (88) 
� Margot Puijn-de Jongh (90) 
� Netty Liebregts-Saba (92) 
St. Antonius Abtkerk 
 
� Gerrit Langenhuizen (89) 
� Gerda Hover (77) 
� Maarten van der Horst (86) 
� Adriaan Roks (90) 
� Miet van Hooff-van Kollenburg (89) 
� Gertje Relou-Kruijssen (84) 
� Frieda Jansen (88) 
� Jo van Ekert (91) 
� Stien Senders-Rekkers (91) 
St. Petruskerk 
 
� Willemien Steur-Wolters (98) 
� Wim Konincks (89) 
� Jos Beaufort (91) 
� Tineke Heeremans (86) 
St. Thomaskerk 
 
� Kees Buijs (87) 
� Eef Reker (76) 
� Thea Reker-Landskroon (82) 
� Jo Bisschops (97) 
Crematorium 

 
Ter herinnering? 
 

Wellicht ter herinnering, maar sinds afgelopen de-
cember worden de weekendvieringen vanuit de St. 
Petruskerk via livestream uitgezonden. De vieringen 
vanuit de St. Thomaskerk waren al langer via de 
website te volgen. De livestream vanuit de St. 
Petrus werkt via YouTube. Goed om weten: onder 
de video staat nog wat informatie en de knop “Meer 
weergeven”. Als u daarop klikt krijgt u ook het 
gebed voor de geestelijke Communie te zien. 
 
Natuurlijk beschikt niet iedereen over internet en is 
niet iedereen daar even handig in (ik hoef maar 
naar mezelf te kijken…). Bovendien zijn de 
weekendvieringen nog steeds geen “vrije inloop” 
vanwege het maximum aantal bezoekers. 
 
Maar waarom dan niet eens door de week naar de 
kerk gaan? We mogen ons gelukkig prijzen dat we 
nog iedere dag een H. Mis hebben in de parochie, 
wekelijks aanbidding en biechtgelegenheid, weke-
lijks samen de lauden bidden. Daar bidden we voor 
u, maar we bidden ook graag mét u: weet u dus 
welkom. Voor die doordeweekse vieringen hoeft u 
zich ook niet op te geven. 
 
Tijden HH Missen: 
- Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur 
- Dinsdag en woensdag: 19.00 uur (op dinsdag 

om 18.30 uur aanbidding en biechtgelegenheid) 
Lauden: woensdag 9.00 uur 
Pastoor Goris 
 

Meimaand, Mariamaand, Bedevaartmaand 
 

Traditiegetrouw is de meimaand 
ook Mariamaand en daarmee 
ook bedevaartmaand. In normale 
omstandigheden is het druk in 
Den Bosch, Kevelaer, Scherpen-
heuvel enz. Dit jaar is dat anders 
door corona: massale bedevaar-
ten zitten er nog niet in. 
Daardoor rijpte het idee om een 
“bedevaart aan huis” te organi-
seren. Vanaf 1 mei tot en met 
zondag 15 augustus is de St. 
Petruskerk iedere zaterdagmid-
dag  en  zondag  15   augustus,  
open tussen 13.30 uur en 16.00 voor een bezoek 
aan de Mariatentoonstelling. 
Van meer dan 20 Mariabedevaartplaatsen uit 
binnen- en buitenland is een replica van het ge-
nadebeeld te bewonderen. Er is ook een catalogus 
te koop voor een vriendenprijsje met een korte ge-
schiedenis van het ontstaan van de bedevaart-
plaatsen. De tentoonstelling is verder aangevuld 
met devotiebeeldjes van Maria. Iedere zaterdag-
middag in mei zullen ook enkele vrijwilligers zorgen 
voor stemmige achtergrondmuziek met een Mariaal 
tintje. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. 
 
Rozenkransen 
Om de tentoonstelling helemaal af te maken zijn we 
op zoek naar rozenkransen die u misschien ergens 
in een laatje heeft liggen en verder niet meer ge-
bruikt, die wij dan mogen hebben. U kunt deze 
inleveren bij de pastorie van de St. Petruskerk of na 
de viering in een van onze kerken bij de kosters. 
 

Geen vakantie en grote uitgaven 
 

Door de coronapandemie kunnen we niet op vakan-
tie, we kunnen niet naar de winkel om grote be-
dragen uit te geven. Niet leuk natuurlijk. Maar er is 
een voordeel, zo houd je iedere maand geld over.  
Misschien een idee om eens wat extra’s over te 
maken naar de parochie?  
 
NL 11 RABO 015 820 5111 ten name van Parochie 

St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder vermelding van 

“een extraatje”. 

 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 mei 2021 
 

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

Naast het vieren van 
de sacramenten, wat 
voor vele katholieken 
nog zeer gebruikelijk 
is, zien we dat er nog 
meer mogelijkheden 
zijn. We kunnen naast 
die   sacramenten   die 

we in de kerk vieren ook bidden. Dat zien we in ons 
gebed thuis, met ons gezin, wat misschien wel op 
de eerste plaats zou mogen staan.  
We zien hoe in kloosters, de gehele dag door op 
een aantal plekken gebeden wordt. Die gebeden 
hebben vaste plaatsen, vaste tijden. Daarom 
worden ze getijdengebed genoemd. Men bidt dit vijf 
à zes keer op een dag, een beetje naar gelang de 
inrichting van het klooster en het gebed wat men 
daar hanteert. Twee van die gebeden springen er 
op zo’n dag eigenlijk bovenuit: het ochtendgebed, 
de lauden genoemd en het middaggebed, de 
vespers genoemd. Naast de wekelijkse viering van 
de eucharistie, of als we willen zelfs dagelijks, maar 
in ieder geval op de zondag, de dag des Heren, 
wordt door de bisschoppen en de paus het ge-
tijdengebed ook van harte bij ons aanbevolen, niet 
alleen als we voorgangers zijn, gewijden in de Kerk, 
priesters of diakens, niet alleen  als we klooster-
lingen zijn, monniken of monialen, niet alleen als we 
verwant zijn aan die kloosterordes bijvoorbeeld als 
oblaten. Nee, alle gelovigen wordt dat gebed 
aangeboden en alle gelovigen wordt dit ook als 
eerste aanbevolen, met name dat ochtendgebed, de 
lauden, en het middaggebed, de vespers.  
Niet altijd is daar in het huisgezin plaats voor.
Daarom is het goed om te kijken of je ergens in dat 
gebed aan kunt sluiten bij een klooster in de buurt, 
op de radio, het meevolgend en meebiddend met 
radio Maria bijvoorbeeld, of in een parochiekerk als 
daar een aanbod voor is.  
 
In onze parochie, St. Petrus’ Stoel bieden we op de 
woensdagochtend om 9 uur het laudengebed, het 
ochtendgebed aan. Een kring van pastores en een 
aantal oblaten en andere belangstellenden bidt daar 
iedere woensdagochtend het ochtendgebed, psal-
men, hymnen, soms een korte overweging, smeek-
beden, om op die manier in het gebed lof te bren-
gen aan God en stil te staan bij wat speelt in de 
wereld. Naast eucharistie een zeer aanbevelings-
waardige manier om bezig te zijn met God, om 
bezig te zijn met Jezus, om bezig te zijn met de 
Heilige Geest.  
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aan te 
sluiten, iedere woensdag om 9 uur ’s ochtends. In 
de Goede Week is het - als kennismaking voor u 
wellicht - enkele keren extra. Dan bidden we niet 
alleen op woensdag, maar  ook op donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagmorgen om 9 uur de lauden. 
Meteen een mogelijkheid om er eens naar te komen 
kijken, luisteren en vooral ook mee te bidden. We 
zien u graag komen.  
Henry Vermeulen, diaken 
  

Sint Jozef 
 

In de apostolische brief “Patris Corde”, n.a.v. het 
jaar toegewijd aan Sint Jozef, vertelt Paus Fran-
ciscus dat hij al meer dan veertig jaar, na het 
ochtendgebed, een gebed tot Sint Jozef bidt. Het 
gebed is afkomstig uit een 19de-eeuws gebeden-
boek van de Congregatie van de Zusters van Maria 
en Jozef. Over dat gebed zegt de Paus: “Het drukt 
toewijding en vertrouwen uit en vormt zelfs een 
zekere uitdaging voor de heilige Jozef”. 
Met ingang van het weekend van 20 en 21 maart 
zullen ook wij een gebed tot Sint Jozef gaan bidden. 
Dit gebed komt in de plaats van het Coronagebed 
wat ter afsluiting van de voorbeden het afgelopen 
jaar gebeden is. Aan het einde van het kerkelijke 
jaar zal er gekeken gaan worden welk gebed we 
dan zullen gaan bidden. 
 

Barmhartige God,  
Wij bidden u op voorspraak 
van de Heilige Jozef dat hij 
ons in liefde, zorg en aan-
dacht een voorbeeld mag zijn 
als wij op weg gaan in ons ge-
zin, in onze familie en in de 
grote familie van christenen, 
kinderen van God over heel 
de wereld. 

Dat hij ons een voorbeeld mag zijn als wij op weg 
gaan voor ons werk, onze studie, ons samenzijn in 
de samenleving.  
Dat hij ons voorbeeld mag zijn als wij angstig zijn, of 
bedroefd, omdat we moesten vluchten voor geweld 
of voor bedreiging, dat hij daarin onze beschermer 
mag zijn. 
Zo bidden wij u door Jezus Christus uw Zoon en 
onze Heer.  
Amen 
 

Verkoop gaat niet door 
 

Via het P’S nieuws van december vorig jaar hebben 
wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de 
leegstaande kerkgebouwen binnen onze parochie, 
waaronder de O.L.V. van Lourdeskerk. Het laatste 
wat wij u over de O.L.V. van Lourdes hebben ge-
meld, is dat we als parochie in een vergevorderd 
stadium van onderhandelingen met de Grieks-
Orthodoxe kerkgemeente in Eindhoven verkeerden 
om tot verkoop van dit kerkgebouw te komen. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de onder-
handelingen met dit kerkgenootschap definitief zijn 
gestaakt. Dit betekent dus dat de voorgenomen 
verkoop aan de Grieks-orthodoxe kerkgemeente 
van de baan is.   
We blijven echter als parochie actief bezig om dit 
leegstaande kerkgebouw te verkopen, om zo 
mogelijk ook de functie van dit kerkgebouw richting 
de toekomst veilig te stellen. Zodra definitieve 
besluiten over de toekomst van dit en andere 
kerkgebouwen worden genomen, zullen wij u 
daarover via het P’S Nieuws informeren. 
Aloys Putmans, bestuurslid gebouwen. 
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De vieringen in de Goede Week en met Pasen 
 

Zaterdag 27 maart, Palmpasen 
19.00 uur eucharistieviering      St. Petruskerk 

 

Zondag 28 maart, Palmpasen 
09.30 uur eucharistieviering      St. Antonius Abtkerk 
10.00 uur eucharistieviering      St. Petruskerk   
11.00 uur eucharistieviering      St. Thomaskerk   

 

Maandag 29 maart  
19.00 - 20.00 uur is de St. Petruskerk open voor aanbidding en kunt u het sacrament van boete en 
verzoening (biechtgelegenheid) ontvangen. U hoeft hiervoor geen toegangsbewijs te reserveren. 

 

Woensdag 31 maart 
09.00 uur bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  St. Petruskerk 

 

Donderdag 1 april, Witte Donderdag 
09.00 uur bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  St. Petruskerk 
19.00 uur eucharistieviering      St. Antonius Abtkerk     
19.00 uur eucharistieviering      St. Thomaskerk  
19.00 uur eucharistieviering      St. Petruskerk   

  

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven van de Heer 
09.00 uur bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  St. Petruskerk  

 

14.00-16.00 uur zijn de St. Petruskerk, St. Thomaskerk en St. Antonius Abtkerk geopend om 
zelfstandig de kruisweg te bidden. Er zullen boekjes met gebeden uitgedeeld worden. U hoeft 
hiervoor geen toegangsbewijs te reserveren. 

 

19.00 uur gebedsviering met communie-uitreiking   St. Petruskerk    
  

Zaterdag 3 april, Heilige Paasnacht 
09.00 uur bidden van de Lauden uit het Getijdengebed  St. Petruskerk 
18.30 uur eucharistieviering      St. Antonius Abtkerk   
18.30 uur eucharistieviering      St. Petruskerk     
18.30 uur eucharistieviering       St. Thomaskerk    

  

Zondag 4 april, Paaszondag 
09.30 en 11.30 uur eucharistieviering    St. Antonius Abtkerk   
09.30 en 11.30 uur eucharistieviering    St. Petruskerk    
09.30 en 11.30 uur eucharistieviering    St. Thomaskerk    

  

Maandag 5 april, Tweede Paasdag 
10.00 uur eucharistieviering       St. Petruskerk 

 

Let op! 
Ook voor de vieringen met Pasen dient u van te voren een kaartje te reserveren in verband met het 
beperkt aantal mensen dat we mogen toelaten. Het reserveren kan via onze website, www.petrus-ehv.nl 
vanaf donderdag 25 maart. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een viering bij te wonen vragen 
we u om slechts voor één viering te reserveren. 
 

Palmtakjes 
 

Tijdens de vieringen op Palmzondag zullen de palmtakjes gewijd worden en uitgedeeld aan de mensen 
die er zijn. Aansluitend aan de vieringen zullen in de Mariakapellen in Acht en de St. Petruskerk manden 
komen te staan met daarin palmtakjes die u kunt meenemen. In de St. Thomaskerk is er de mogelijkheid 
om op maandagmorgen en vrijdagmorgen de palmtakjes op te komen halen en voor alle kerken geldt 
natuurlijk dat tijdens de vieringen in de Goede Week, die volgen op de Palmzondagviering, de takjes 
meegenomen kunnen worden. 
 

Kluisjes voor daklozen 
 

Bijna onzichtbaar, en als je het niet weet loop je er zomaar aan voorbij. Sinds enkele 
weken staan twee kluisjes voor daklozen op het plein voor de St. Petruskerk. 
Samen met het parochiebestuur en de stichting ‘kluisjes voor daklozen’ zijn deze 
geplaatst. Een mooi initiatief van de stichting om mogelijk te maken dat deze 
mensen niet de hele dag hun spullen mee hoeven te sjouwen, maar op een veilige 
manier kunnen opbergen. Voor meer informatie of een bijdrage: 
www. Kluisjesvoordaklozen. jouwweb.nl 
Rob Kosterman 

 
 

 


