
Inleveren palmtakjes 

Op Aswoensdag worden de palm-
takjes van het afgelopen jaar ver-
brand, zodat de as gebruikt kan
worden  voor  het  toedienen   van 

het Askruisje. U kunt de komende weken de oude 
takjes inleveren in de daarvoor bestemde mandjes 
achterin de kerken.  
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Ondanks de vraag van het 
Concilie (1962-1965) om 
het bidden van het brevier 
niet te beperken tot de 
clerus en kloosterlingen, 
zoals tot dan toe gebruike-
lijk was, is het getijden-
boek    wellicht    toch    het 

meest onbekende. Daarom de heel concrete sug-
gestie om, als dat kan qua tijd, tijdens de veertig-
dagentijd eens deel te nemen aan het bidden van 
de lauden (ochtendgebed) uit het brevier, elke 
woensdagochtend om 9.00 uur in de kapel van het 
H. Hart. Buiten de hymne en de psalmen wordt het 
Evangelie van de dag gelezen en krijgen we een 
gedachte mee. 
Hoewel ik weet dat een aantal mensen in onze 
parochie thuis de getijden bidt, vaak ondersteund 
door Radio Maria, wil ik ook hen uitnodigen in de 
mate van het mogelijke aan te sluiten op 
woensdagochtend in de kapel. Het getijdengebed is 
immers ook een gemeenschapsgebed. 
Voor de komende dagen wens ik u veel plezier en 
voor de komende weken een goede geestelijke 
‘gezondheidskuur’ als voorbereiding op Pasen. 
J. Goris, pastoor 

Terwijl u dit leest klinkt op 
de achtergrond misschien 
het gedruis van karnaval, 
of u bent mee aan het 
vieren.  Als  op  13  februari  
's avonds de laatste feest-
vierders naar huis gaan, 
staat   de   veertigdagentijd  
voor de deur die begint met Aswoensdag. Traditie-
getrouw wordt tijdens de veertigdagentijd onze aan-
dacht gevraagd voor drie zaken: vasten (werken 
aan onszelf), aalmoezen geven (iets over hebben 
voor onze naaste) en gebed (onze band met God). 
Op dat laatste wil ik kort wat dieper ingaan. 
Een katholiek leeft eigenlijk met drie boeken: de 
Bijbel, het missaal en het getijdenboek (brevier). De 
Bijbel is het grote, onverdeelde brood van Gods 
Woord waarvan wij allen leven. Maar zoals een 
goede moeder brengt de Kerk dat brood gesneden 
op tafel. Dat doet ze in het missaal. Voor elke 
viering kiest ze een stukje tekst, juist genoeg en 
aangepast aan deze dag. De getijden zijn eigenlijk 
een antwoord op wat God ons toespreekt: we 
bidden de psalmen die Jezus zelf ook gebeden 
heeft. 
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Veertigdagentijd 
 

Kerkbalans 2018   

Financieel overzicht 

Deze maand start de jaarlijkse actie Kerkbalans. Een belangrijke actie voor onze parochie. 
Hoe staan we ervoor. De resultaten van 2017 zijn nog niet bekend.  
In 2016 is een positief resultaat geboekt van circa € 44.000,-. Deze verbetering kwam tot 
stand ondanks een lagere  kerkbijdrage opbrengst  in 2016 (€ 282.000,-) ten  opzichte van 

2015 (€ 288.000,-). De verbetering is te danken aan een beter beleggingsresultaat op het vermogen dat we 
belegd  hebben  in  het  fonds  van  het  bisdom,  in  2016  circa  € 67.000  beter  dan in 2015, en door circa 
€ 70.000,- lagere kosten. De opbrengsten exclusief het beleggingsresultaat waren circa € 4.000,- lager. De 
kostenbesparingen zijn met name  gerealiseerd op de kosten van  onroerend goed, € 35.000,-. De 
besparing op  personeelskosten van € 11.000,- is incidenteel. We hopen ook 2017 positief te kunnen 
afsluiten. Dat zal met name afhangen van het beleggingsresultaat dat in de eerste kwartalen achterbleef op 
het budget. Om de begroting sluitend te kunnen houden en alle goede activiteiten in onze parochie te 
kunnen blijven financieren hebben we in 2018 ook uw kerkbijdrage hard nodig.  
Bij deze P’S Nieuws zijn een folder en een brief over Kerkbalans gevoegd. 
Oege-Jan Klatter, penningmeester 

 

 

Uw kerkbijdrage kunt u 

overmaken op: 

 
 

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11  

t.n.v parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholiek worden 
 

‘Met mijn vriendin bezoek ik regelmatig vieringen in 
de kerk. Zij komt uit een katholiek gezin waar men 
geregeld naar de kerk gaat. Toen ik een aantal 
keren mee was geweest, wilde ik kijken of ik ook 
gedoopt kon worden. Zo ben ik in contact gekomen 
met een ‘groepje mensen’ die zich ook voorbereiden 
op hun doop. 
 
Wanneer u als volwassene er over nadenkt om 
katholiek te worden, willen wij u daar graag bij be-
geleiden. 
De weg van het christen worden, het zogenaamde 
catechumenaat dat wil zeggen het inleiden van een 
niet-christen in de Kerk, vraagt een voorbereiding 
van ruim een jaar. Tijdens dit jaar komt u samen 
met andere mensen die ook katholiek willen wor-
den om de paar weken bij elkaar. Tijdens deze bij-
eenkomsten die gehouden worden in het Kerk-
trefcentrum van de St. Petruskerk is er aandacht 
voor allerlei vragen die met geloof en Kerk te maken 
hebben. Wellicht zijn dit ook uw vragen, maar heeft 
u andere vragen, dan krijgt u vast en zeker ant-
woord. 
 
Aanmelden 
Als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact op 
nemen met diaken Henry Vermeulen door het stu-
ren van een e-mail naar h.vermeulen@petrus-ehv.nl 
Meer inhoudelijke informatie over het voor-
bereidingstraject kunt u vinden op de website van 
het bisdom, www.bisdomdenbosch.nl onder ‘vor-
ming’. 
Henry Vermeulen, diaken 

 
Schenken & Nalaten 
  

De parochie heeft een korte 
folder gemaakt om u te 
ondersteunen mocht u een 
bedrag aan de parochie willen 
schenken of nalaten.  

Met uw schenking of nalatenschap helpt u mee om 
ons geloof aan de volgende generaties over te 
dragen. Als u uw schenking omzet in een periodieke 
gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar een-
zelfde bedrag schenkt aan de parochie dan mag u 
dit jaarlijks bedrag volledig aftrekken bij uw belas-
tingaangifte. De 1% drempel en het 10% maximum 
komen daarmee te vervallen. De fiscus vraagt wel 
dat u uw periodieke gift vastlegt in een schriftelijke 
overeenkomst met de parochie.  
Een dergelijke modelovereenkomst kunt u opvragen 
bij het parochiebureau.  
U kunt onze parochie ook via een legaat of via een 
erfstelling in uw testament opnemen. Ook hierover 
vindt u nadere uitleg in deze folder.  
Voor extra uitleg kunt u ook in dit geval contact 
opnemen met het parochiebureau. Exemplaren van 
de folder Schenken & Nalaten kunt u achter in de 
kerk vinden of ze kunnen opgevraagd worden bij het 
parochiebureau. 
Oege-Jan Klatter, penningmeester 

Gedoopt 
St. Petruskerk: Evy Slui, Selina Kik, 
Sammy-Jo Slegers en Alex de Wit 
St. Antonius Abtkerk: Jylana van der 
Heijden, Jill Bartelings en Tim Nies  

 

Overleden 
 

� Tiny Heerings (86) 
� Corry Oomen (88) 
De uitvaarten in de H. Hartkapel 

 
� Jeanne Kermans-van Erp (93) 
De uitvaart in St. Thomaskerk 

 
� Rie Brinkhof-Veldkamp (94) 
� Cisca Dirks-Gerrits van den Ende (100) 
� Toon Jansen (81) 
� Sarkis Mirzoian (63) 
� Frans van Pelt (81) 
� Jo Gijsen (74) 
� Riet van Dijck-Oosterbosch (85) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 
� Tonny van den Maagdenberg (71) 
� Mieke Cremers-van Nunen (79) 
De uitvaarten in St. Antonius Abtkerk 

 
� Charles Hamar de la Brethonière (90) 
� Ben Spelbrink (80) 
De uitvaarten in het Crematorium 

 
Vieringen in onze parochie 
 

Zaterdag 
17.00 uur  Antoniushuis Acht 
17.30 uur  St. Thomaskerk 
19.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Zondag  
09.30 uur  St. Antonius Abtkerk 
10.00 uur  St. Petruskerk 
11.00 uur  St. Thomaskerk 
 
Maandag 
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Dinsdag 
19.00 uur Kapel van het Heilig Hart 
 
Woensdag 
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 

(getijdengebed) 
19.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Donderdag  
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Vrijdag 
09.00 uur  Kapel van het Heilig Hart 
 
Elke 1e vrijdag van de maand 
10.00 uur  St. Thomaskerk 
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St. Benedictus van Nursia (2) 
 

Op zaterdag 10 maart vindt de der-
de lezing plaats in het ‘Benedictijns 
Drieluik’: 
Sint Benedictus als leidsman voor 
ons leven in de huidige tijd. 
Als wij als niet-kloosterlingen Chris-
tus in ons leven willen navolgen, 
kunnen wij ons laten inspireren door 

de aanwijzingen die Sint Benedictus daarvoor geeft 
in zijn Regel. Zoals oblaten dat doen, mensen die 
zich als leek verbinden met een Benedictijns 
klooster. Namelijk wie oblaat wordt legt een hele 
innerlijke weg af.  
Er is natuurlijk de aantrekkingskracht van het ideaal. 
Daartegenover staat de dynamiek van je eigen 
leven. Want je groeit als mens telkens weer verder, 
en nu en dan doen zich veranderingen voor, ook 
van binnen. Zoals bij elke vorm van geestelijke 
oefening beweegt ook de oblaat zich tussen tijden 
van inspiratie en frisse bezieling enerzijds en tussen 
patronen, valkuilen, leegte en dorheid anderzijds. 
Hoe blijf je dan toch staan in het leven, ondanks wat 
rondom je gebeurt? Hoe onderhoud je je relatie met 
God en waarover hebben we het dan?  
Broeder Adri Kortekaas, monnik van de Sint-
Adelbert-abdij in Egmond-Binnen, zal dit alles be-
lichten vanuit zijn ervaringen als oblatenvader. 
Anders dan bij de twee vorige lezingen zal deze 
middag een sterker accent op ontmoeting krijgen. Er 
zal ruim tijd zijn om vragen te stellen, thema’s aan 
te snijden, verdieping te zoeken. Broeder Adri gaat 
graag met u in gesprek. U bent van harte welkom! 
Zaterdagmiddag 10 maart 14.00 uur in het kerk-
trefcentrum St. Antonius Abtkerk. Vanaf 13.30 uur 
staat koffie/thee klaar.  
Aanmelden op pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
Eerdere avonden zijn op dinsdag 6 februari in het 
KTC van de St. Thomaskerk en op woensdag 21 
februari in het KTC van de St. Petruskerk. (zie P’S 
van december) 

 
 
 

Naar goede gewoonte nodig ik u allen uit om op 
vrijdag 2 maart mijn 43e verjaardag te komen vieren 
in het KTC van de St. Petruskerk (ingang rechts om 
de hoek bij de pastorie). U bent welkom in de 
ochtend aansluitend aan de H. Mis tot 12.00 uur, 's 
middags tussen 14.00 en 17.00 uur en 's avonds 
vanaf 19.30 uur. Van harte welkom! 
J. Goris, pastoor 
 
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 11 februari  2018 

Kerstpakkettenactie 
 

De maand december staat te boek 
als ‘feestmaand’, Sinterklaas en 
Kerstmis. Het is een maand van 
cadeautjes geven en lekker eten. 
Maar u weet net zo goed als wij dat 
dat lang niet voor iedereen opgaat. 

Terwijl de economie aantrekt, zijn er nog altijd velen 
die niet of nauwelijks rond kunnen komen. 
In de eerste weekenden van de maand december 
worden in de drie kerken van Woensel-Noord le-
vensmiddelen ingezameld. Velen geven een finan-
ciële bijdrage, waarvan levensmiddelen gekocht 
worden. Hiervan worden kerstpakketten gemaakt, in 
de St. Petruskerk 50 en de St. Thomaskerk 150.  
Er is hard gewerkt door de vele vrijwilligers, die 
soms moeilijk te vinden zijn.                                                                                                      
Wij willen allen die ons geholpen hebben met 
inpakken en allen die ons levensmiddelen en geld 
geschonken hebben heel hartelijk bedanken. Het 
zal u wel opvallen dat de bezorgers niet vermeld 
zijn. Dit jaar, en dat doen we eigenlijk nooit, willen 
wij de bezorgers van de St. Thomaskerk speciaal 
bedanken. Weet u nog, 10 en 11 december, 
sneeuw en gladde wegen. De bezorgers trokken er 
zich niets van aan en gingen op pad. Geweldig! 
Rest ons nog u allen een heel gelukkig en gezond 
2018 toe te wensen. We hopen ook dit jaar weer op 
u te mogen rekenen. 
Pieternel Thoonen 
 

MOV  kerstkaarten 
 

Het lijkt een beetje belachelijk om eind 
januari over kerstkaarten te beginnen, 
maar nu wij de 24e editie hebben af-
gesloten is het op z’n plaats om ieder-
een die aan het succes van 2017 heeft 

bijgedragen te bedanken: de kopers allereerst van 
wie er velen zijn die wij elk jaar aan onze verkoop-
tafels mogen begroeten, degenen die de foto’s 
hebben geselecteerd, de drukker van de kaarten, de 
vouwers van de kaarten en de plakkers van de 
foto’s, een vrolijke middag is dat altijd, de ver-
kopers waarbij we hun partners die meegeholpen 
hebben niet mogen vergeten, want die slafelijke ar-
beid is dikwijls een inbreuk op het normale zondag-
patroon. En hebt u interesse in cijfertjes?  
We verkochten bijna 1600 kaarten in onze drie 
parochiekerken plus ‘de Kapel’, de Oecumenische 
viering en de Augustijner gemeenschap en de netto-
opbrengst was € 904,- en daarmee overschrijden 
we, in die 24 jaar samen, nog net niet de € 18.000,-. 
Maar dat gaat met uw hulp dit jaar zeker gebeuren.
U kunt er van op aan dat we dit jaar weer ons best 
zullen doen. 
Ferd Pasteels, namens het kerstkaartenwerkgroepje 
. 
 

3 

Voor spoedeisende zaken 
- zoals ziekenzalving en overlijden –  

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

Bedankt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gesprek met… 
 

Nog niet eerder heb ik meegemaakt dat iemand het 
gesprek zó voorbereid had als de persoon die van-
daag bij me aan tafel zit: Celeste Alfrink.  
Inderdaad: wijlen Mgr. Alfrink, aartsbisschop van 
1955 tot 1976, was van tamelijk dichtbij familie van 
haar man. Zij heeft haar man leren kennen in Zuid-
Afrika, het land waar zij geboren is. In haar geboor-
teplaats Port Elizabeth is zij gedoopt, heeft ze haar 
(eerste heilige) communie gedaan, is zij actief ge-
weest als misdienaar en heeft ze het vormsel ont-
vangen. Vol trots vertelt ze dat zowel de voor-
bereiding op het doopsel als die op het vormsel heel 
gedegen waren, meer dan hier in Nederland! Omdat 
ze zich, wellicht daardoor, nog altijd heel nauw be-
trokken voelt bij die twee belangrijke gebeurtenissen 
is Celeste op dit moment actief bezig met die 
voorbereidingen binnen onze parochie, en dan 
vooral in Acht.  
Ze woont met haar man en hun twee zonen, Gerard 
van 13 en Arthur van 11, in de Achtse Barrier, de 
wijk waar ze binnen de toenmalige Verrijzeniskerk 
vrijwilligerswerk verricht heeft. Na de sluiting van 
deze kerk heeft het gezin de stap gezet naar de St. 
Antonius Abtkerk in Acht en ze voelen zich daar alle 
vier heel erg goed thuis en opgenomen door de 
gemeenschap. Celeste heeft In Zuid-Afrika de 
opleiding tot onderwijzeres gedaan en vervolgens 
ook in die functie gewerkt; zelfs heeft ze er een tijdje 
haar ‘eigen’ (kleuter)schooltje gehad. Op dit mo-
ment heeft ze nog een klein lijntje met het onder-
wijs: als invalkracht op een middelbare school in 
Den Bosch waar ze Engels geeft. Wat haar 
vrijwilligerswerk betreft is ze heel trots op het ge-
weldige resultaat dat ze geboekt heeft met de orga-
nisatie van een kerstmarkt in Acht, ook en vooral 
bedoeld om de kerk onder de aandacht van de 
bezoekers te brengen! Op dit moment is ze met een 
groepje medevrijwilligers bezig om iets dergelijks 
voor de St. Petruskerk te gaan organiseren…! 
Verder is zij elke eerste vrijdag van de maand op 
het KTC van Acht te vinden om daar het 
noodzakelijk werk te doen en verricht ze diverse 
sociale activiteiten: haar (vrijwilligers)agenda puilt 
uit!   
Huub van Houtert    
 

Aswoensdag begin veertigdagentijd 
  

We zijn van stof, maar God blaast ons niet weg als 
lastig stof, maar vormt en kneedt en blaast ons 
voorzichtig nieuw leven in. Dat maken  wij  met  As-
woensdag zichtbaar, het zichtbare begin van de 
veertig dagen, de weg naar Pasen, een weg van 
inkeer, ommekeer en gebed, veertig dagen lang. 
 
Woensdag 14 februari zijn er Eucharistievieringen 
met verbranden van palmtakken en wijden en op-
leggen van de as: 
 

10.00  uur  H. Hartkapel 
10.00  uur  Antoniushuis 
19.00  uur  St. Petruskerk. St. Antonius Abtkerk en  

       St. Thomaskerk 
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Drie bijeenkomsten over evangelisatie 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 19 mei 2018 zal er vanuit de St. 
Petruskerk een parochiemissie worden gehouden in 
en rondom de Woenselse Markt. De kerk zal dan de 
gehele dag geopend zijn en mensen worden uit-
genodigd om rondom de kerk elkaar te ontmoeten 
en in de kerk een kaarsje op te steken. We ervaren 
hiertoe de aansporing van paus Franciscus, die op-
roept om als geloofsgemeenschap naar buiten te 
treden en de kerkdeuren ook letterlijk te openen. 
 
Ter voorbereiding op deze missie worden er drie bij-
eenkomsten georganiseerd over het thema ‘evange-
lisatie’. Helaas roept dit bij veel mensen negatieve 
gedachten op als ‘dwang’ en ‘fundamentalisme’.
Dus hoog tijd om dit begrip eens af te stoffen en in 
te gaan op waarom ‘evangelisatie’ eigenlijk betekent 
het doorgeven van een ‘vreugdevolle boodschap’.
Wat houdt dit dan in en hoe doe je dat dan, niet 
alleen tijdens een parochiemissie, maar juist in je 
dagelijkse leven? 
 
Er zullen drie bijeenkomsten worden georganiseerd 
in de drie kerken van onze parochie. De avonden 
worden begeleid door Mirjam Spruit, stafmedewerk-
ster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) te Nijmegen. U bent van harte welkom bij één 
of meerdere bijeenkomsten.  
Tijdens de avonden zal ook geput worden uit een 
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie, dat in 
2017 is verschenen, met inspirerende teksten uit 
kerkelijke documenten van de afgelopen decennia. 
 
Dinsdag 20 februari in de Antonius Abtkerk te Acht:  
Evangelisatie, help! Waarom zou je? 
 

Dinsdag 6 maart in de Thomaskerk:  
Hoe evangeliseer je? 
 

Woensdag 21 maart in de St. Petruskerk: 
Evangelisatie: praktische tips 
 
Alle avonden duren van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 
19.30 uur is er inloop met koffie en thee. 
Graag aanmelding voor een of meerdere avonden 
via: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 

 

Samen op weg naar Pasen 
  

Een kleine honderd parochianen hebben de af-
gelopen jaren tijdens de veertigdagentijd en de ad-
venttijd dagelijks een moment tijd genomen om zich 
voor te bereiden op het naderende Paasfeest of 
Kerstmis door het lezen van de meditaties.  
Meditaties, gedachten en gebeden die door ver-
schillende personen binnen en buiten onze parochie 
verzorgd worden.  
Wilt u deze meditaties ook ontvangen stuur dan een 
e-mail naar: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
 


