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 In Gods naam liefhebben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de oplettende lezers: de titel van dit artikel is 
afgeleid van de wapenspreuk van de nieuwe bis-
schop van Roermond. 
 
In Gods naam liefhebben, daar worden wij als 
katholieken toe geroepen. Ten eerste zijn wij ge-
roepen tot onze Liefde voor God. Hij staat aan het 
begin van ons leven en als we door de dood heen-
gaan is Hij ook daar. Vanuit die Liefde tot God zijn 
wij gezonden om Zijn Woord door te vertellen en 
voor te leven. Dat doen we door liefdevol om te 
gaan met onze medemens en door op een goede 
manier zorg te dragen voor de schepping, waarin 
Gods Liefde voor ons tot uitdrukking komt. 
 
In januari volgend jaar worden er weer wereld-
jongerendagen gehouden. Het thema hiervan is: 
‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar 
uw woord’. Het zijn de woorden van Maria, die ne-
derig Gods plan met haar aanvaardt. Voor ons als 
gedoopten is Maria een groot voorbeeld. Je 
levensweg leggen in de handen van God. Niet met 
de bedoeling om achterover te leunen, maar om je 
met hart en ziel in te zetten voor wat Hij voor ogen 
heeft: mensen die zorg dragen voor elkaar en voor 
de wereld om hen heen. We moeten in Gods naam 
liefhebben, om werkelijkheid te laten worden wat Hij 
voor ogen heeft. 
 
Samen bidden we dit kerkelijk jaar als afsluiting van 
de voorbede daarom ook: 

Barmhartige God, 
Uw Woord heeft ons tot Uw dienst geroepen. 

Maak ons in navolging van Maria 
ontvankelijk voor Uw Geest. 

Geef ons kracht het Evangelie uit te dragen, 
voor Uw Schepping te zorgen 

en dienstbaar te zijn aan elkaar, 
binnen onze gemeenschap en daarbuiten. 

Amen. 
Namens het pastoraal team, Marjelein Verhoeven 
 

Vol verwachting klopt ons hart... 
 

En daar zijn meerdere redenen voor. Natuurlijk 
vanwege Sinterklaas. Als u dit leest is de goedheilig 
man al in het land. Daarnaast staat ook de advent 
voor de deur. De tuincentra en winkels puilen al 
weken uit van de kerstartikelen. Maar deze keer 
mag ons hart ook nog vanwege iets anders wat 
sneller slaan. Per 1 december wordt pater Alexis 
Ndzalouma benoemd tot kapelaan in onze parochie. 
Pater Alexis behoort tot de Congregatie van de 
paters van de H. Geest, in de volksmond ook wel 
eens Spiritijnen genoemd. 
Pater Alexis is afkomstig uit Congo Brazzaville en 
werd op 1 oktober 1982 geboren te Kelle. In 2000 
begon hij aan het postulaat, waarna de filosofie 
volgde, het noviciaat, stage, theologie en uiteindelijk 
de priesterwijding op 11 juli 2015. Twee maanden 
later, op 10 september 2015 is pater Alexis naar 
Nederland gekomen. 
Na het vertrek van diaken Rob Kosterman naar het 
straatpastoraat en de beperking in de werkzaam-
heden van diaken Henry Vermeulen door zijn oog-
ziekte zijn we heel blij met deze benoeming: een 
nieuwe, jonge kracht erbij in de pastoraal team. 
In de loop van de maand december zal pater Alexis 
concelebreren in alle kerken en kapellen van onze 
parochie.  
Op 1 en 2 december in respectievelijk het Antonius-
huis en de St. Antonius Abtkerk op Acht, op 8 en 9 
december respectievelijk in de kapel van het H. Hart 
en de St. Petruskerk, en op 16 december in de St. 
Thomaskerk. 
Daarnaast zal pater Alexis zich in elk van onze kerk-
trefcentra voorstellen en is er gelegenheid om nader 
met hem kennis te maken. 
- Op dinsdag 4 december in het KTC van de St.  

Antonius Abtkerk 
- Op woensdag 12 december in het KTC van de St.  

Petruskerk 
- Op vrijdag 21 december in het KTC van de St.  

Thomaskerk 
Aanvang telkens om 20.00 uur. U hoeft zich hier 
niet voor aan te melden. 
Ik spreek langs deze weg het vertrouwen uit dat 
pater Alexis zich vlug thuis zal voelen in onze 
parochie. De eerste paar maanden zal hij vooral 
meelopen met andere teamleden om de parochie, 
de werkgroepen, vrijwilligers enz. te leren kennen. 
Daarna zal hij zelfstandig een aantal taken op zich 
nemen. 
Pastoor J. Goris 
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Een van de manieren waarop dat 
idee binnen onze parochie vorm 
gegeven wordt is de bij velen onder
ons inmiddels overbekende jaar
lijkse kerstpakkettenactie
Pieternel Thoonen en Ferd Pasteels 
vertellen  enthousiast

met grote dankbaarheid hoe die kerstpakkettenactie 
in de St. Thomaskerk georganiseerd is. Al heel wat 
jaren geleden heeft men hier de daad bij het woord 
gevoegd door ‘gewoon’ te beginnen. Er is toen een 
oproep aan de kerkgangers de deur uitgegaan om 
zowel in natura als in geld een steentje bij te dragen 
om de actie te ondersteunen. Met alle binnen
gekomen goederen, houdbare levensmiddelen in de 
breedste  zin  van  het  woord  maar daarnaast óók 
wasmiddelen, maar géén alco-
holhoudende dranken, werden 
pakketten samengesteld en met 
het ingezamelde geldbedrag 
werden de nodige producten, 
variërend van pannenkoekenmix 
tot jam en van smeerkaas tot aan- 
maaklimonade, ingekocht om de pakketten zo 
compleet en zo gelijk mogelijk te maken. Natuurlijk 
was het samenstellen van die kerstpakketten één 
aspect, het andere was de vraag: hoe krijgen we die 
pakketten bij de mensen voor wie ze bedoeld 
Allereerst is de werkgroep uit verschillende be
trouwbare bronnen aan adressen gekomen en 
vervolgens is een groep mensen bereid gevonden 
om de pakketten op die adressen te gaan afgeven. 
 
In al die jaren is aan dit concept weinig veranderd, 
hooguit wat bijgeschaafd en gestroomlijnd, tot grote 
tevredenheid van alle betrokkenen! Deze actie 
sloeg destijds in de St. Thomaskerk zó goed aan, 
dat ook in de St. Petruskerk door een groepje 
enthousiast geworden mensen die draad opgepakt 
is. Natuurlijk heeft men hier niet geprobeerd om het 
wiel opnieuw uit te vinden maar is er dankbaar 
gebruik gemaakt van de ervaringen in de St. 
Thomaskerk. Marian Appel en Joan van den Boom 
vertegenwoordigen, namens de bekende
cusgroep, tijdens dit gesprek de kerstpakket
tenwerkgroep van de St. Petruskerk. Ook hier wor
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Vandaag zit ik aan tafel met een vijftal zeer be
vrijwilligerswerk verrichten: ‘Geloven is delen’

er bij een groot deel van onze (geloofs)gemeenschap in overvloed is, te delen met diegenen die dat 
voorrecht niet hebben en het dus met (heel) veel minder moeten stellen. 
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den boodschappen ingezameld 
waarmee pakketten samengesteld 
worden, ook hier wordt het 
binnengekomen geld 
gevers besteed aan het inkopen 
van wat er ontbreekt om tot het 
menstellen van zo compleet en zo nuttig mogelijke 
pakketten te komen en ook hier worden die pak
ketten door helpende handen op de juist
afgegeven. Overigens zijn nieuwe bezorgers nog 
altijd heel erg welkom!!  
 
Namens de St. Antonius Abtkerk op Acht weet 
Marijke Leurs te vertellen dat men ook hier druk 
bezig is om een dergelijke actie te gaan opzetten!!! 
Hier hoeft het bekende wi
uitgevonden te worden: er zijn immers twee 
prachtige voorbeelden die gebruikt mogen en 
kunnen worden. Maar Marijke zit zelf ook vol goede 
ideeën (waarvan sommige zelfs hier ter plekke 
spontaan ontstaan…) om de actie in deze kerk
touw te gaan zetten!! In onze drie kerken is het 
natuurlijk wel zo dat de boodschappen die in deze 
periode voor de voedselbank geschonken worden, 
naar de kerstactie gaan. Wanneer we gaan 
beginnen?? Op 25 november!! De mensen worden 
tijdig op de hoogte gebracht, o.a. door foldertjes die 
uitgereikt worden en waarin óók melding wordt 
gemaakt van solidariteitsweekend: 
weekend van december. Wat ’n schitterend initiatief 
om te schenken, om de handen uit de mouwen te 
steken en daarmee de medemens ee
de rug te geven! Solidariteit
consequentie van geloven!

ook dit jaar weer een eclatant 
succes!! Maar dan ‘moet’ er door 
velen van ons weer een steentje 
bijgedragen worden en ook al is dat 
steentje nóg 
Met heel veel kleine steentjes kunnen 

we ook een groot(s) gebouw neerzetten!!! 
Heel veel dank!! 
Huub van Houtert 
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Allereerst is de werkgroep uit verschillende be-
trouwbare bronnen aan adressen gekomen en 
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wiel opnieuw uit te vinden maar is er dankbaar 
gebruik gemaakt van de ervaringen in de St. 
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Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 

november 2018 

"Niet iedereen kan grote dingen doen. 
kunnen kleine dingen doen met grote liefde". Met 
deze woorden van de heilige Moede
beveel ik graag de kerstpakkettenactie bij u aan. 
Zeker: in deze tijd van het jaar trekken veel 
organisaties aan de be
ook dat we met de kerstpakketten maar een klein 
deel bereiken van de mensen die het zouden 
kunnen gebruiken. Maar het zou fout zijn het als 
parochie daarom te laten afweten.
Dank nu al aan alle gulle gevers én dank aan 
hen die er hun tijd, en
Pastoor J. Goris 
 

In gesprek met… 
n tafel met een vijftal zeer bevlogen mensen die alle vijf vanuit dezelfde over

‘Geloven is delen’! Het moet toch mogelijk zijn, zo vinden zij, om datgene wat 
er bij een groot deel van onze (geloofs)gemeenschap in overvloed is, te delen met diegenen die dat 
voorrecht niet hebben en het dus met (heel) veel minder moeten stellen.  
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Gedoopt 
 

In de St. Petruskerk: 
Kremers en Gwen van de Ven
In de St. Antonius Abtkerk:
en Emma van Geffen. 

 

Overleden 
 

� Hans Eetgerink (72) 
De uitvaart in de H. Hartkapel 

 
� Andries Neijland (88) 
� Coby Geeven-Vermeulen (90) 
� Henriette de Bont-Aerts (94) 
� Ria van Straalen-Bleijenberg (80) 
De uitvaarten in de St. Petruskerk 
 
� Andries Neijland (88) 
� Toos Smits-van Tongeren (91) 
� Jan Schellekens (82) 
De uitvaarten in het crematorium 
 

Diaconie: het spoor van Christus
 

Eerder leerden wij al: wij zijn dienaren zijn van God, 
en onze opdracht luidt: Christus’ dienstwerk 
voortzetten. God vraagt dus dat wij Christus volgen 
en dat vraagt dat wij kritisch naar onszelf durven 
kijken; het vraagt om bekering van ons hart. Want 
niet wij zijn bepalend, maar Gods wil. 
Een belangrijk voorbeeld dat Jezus geeft, vinden we 
in de parabel van de barmhartige Samaritaan 
(Lucas 10,25-37): drie mensen zijn op weg, ieder 
met hun eigen doel en plannen. Dan ligt daar op de 
weg een mens in nood, die plots alle plannen 
doorbreekt. Twee lopen er in een boog omheen, de 
derde laat zich raken, ook al gooit die gewonde zijn 
plannen omver. De Samaritaan onderbreekt zijn 
reis. 
 
Diaconie begint dus niet met een daad, maar met 
het zich laten raken door het appel dat van de ander 
uitgaat. "Hij ging naar hem toe". Nabij komen is het 
fundament, waarmee elke dienst aanvangt. De 
ergste nood is immers dat niemand zich uw lot aan
trekt.  
De Samaritaan getuigt verder van diep realisme. 
Zijn dienst is beperkt, maar hij doet wat hij kan. 
Daarom zorgt hij er ook voor dat anderen zullen 
helpen (de herbergier).  
"Wie is mijn naaste?" vroeg de Schriftgeleerde. Het 
antwoord van Jezus draait de vraag om: "Wie maakt 
ge zelf tot uw naaste? Aan wie bewijst ge barm
hartigheid?" 
Gods zorg gaat primair uit naar de meest kwets
baren: dat toont Hij op unieke wijze in Christus' 
optreden. Telkens zegt Hij, als een bedreigde mens 
gered wordt en nieuwe levenskansen krijgt, dat het 
Rijk Gods naderbij is gekomen. Een groot deel van 
de Evangeliën betreft Jezus’ zorg 
lichamelijk gekwetste mens. Daarom zou dat één 
van de kernpunten moeten zijn van onze diaconie.
Johan Goris, pastoor 
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: Ashley Rose 
en Gwen van de Ven. 

In de St. Antonius Abtkerk: Dries Pape 
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Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11 

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

 

Kom en zing mee!
 

De vrienden van St. Petrus organiseren voor de 
zesde keer een Kerstconcert met een gerenom
meerd koor uit Eindhoven. Zaterdag 22 december 
zullen in de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef in 
Eindhoven de muzikale klanken van het Strijps 
Kamerkoor te horen zijn.
Op deze manier hopen we dat de mensen uit 
Woensel en alle anderen die de 
warm hart toe dragen met een behaaglijk gevoel de 
Kersttijd in zullen gaan. 
De kerk gaat open om 19.30 uur en het concert 
begint om 20.00 uur. 
 

gers, dat op hoog niveau werken uitvoert uit ver
schillende eeuwen koorliteratuur. Met een uitgebreid 
repertoire geeft het koor meerdere concerten per 
jaar in de regio Eindhoven. Voor deze avond 
hebben zij ook enkele stukken ingestudeerd die 
samen met het aanwezige publiek gezongen gaan 
worden. 
Het ensemble staat sinds 2004 onder leiding van 
Wilko Brouwers, die docent koordirectie aan het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten is. Van 2006 tot 
2013 leidde hij de gregoriaanse zang van de 
cisterciënzer monniken in de St. Benedictusabdij De 
Achelse Kluis. 
Speciaal dit jaar is de samenwerking met leerlingen 
van de dansopleiding van het CKE.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis!
 

Tuinkapelletje 
 

In jul
dochter Jasmijn in de 
Petruskerk door 
gedoopt. We hebben haar 
onder andere de doopnaam 
Maria gegeven. We zijn dank
baar voor de geboorte van 
onze dochter wat geen van
zelfsprekend was en waar we 
veel voor gebeden he

 
Uit dank heb ik een Mariakapelletje gebouwd en 
geplaatst aan de rand van de Argonautenlaan 
(tegenover nr. 49) in onze achtertuin. Er zijn al 
enkele mensen geweest 
hebben uitgesproken. Ook kunnen er kaarsjes gratis 
gebrand worden. Veel kinderen die voorbij komen 
hadden in het begin veel vragen 
kapel al een paar mooie gesprekken opgeleverd
heeft. 
Ronald Verhagen 
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Voor spoedeisende zaken
- zoals ziekenzalving en overlijden 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

Spiritualiteitsreis een succes
 

Op 9 oktober vertrokken 
twee bussen met ruim 
honderd deelnemers uit 
onze parochie naar het 
stadje Lier, de
plaats van onze pastoor. 
De reis werd In Oud 
Turnhout even  onder
broken voor een kop 
koffie met appelgebak. In 
Lier reden de bussen tot 
dichtbij de middeleeuwse 
St. Gummaruskerk, zodat 
de  deelnemers

hoefden te lopen. St. Gummarus was een ridder die 
later kluizenaar werd en die ongeveer in het jaar 
714 in Lier zou zijn overleden. Hij zou de stad 
hebben gesticht. De heilige wordt in het bijzonder 
aangeroepen tegen breuken, niet alleen van 
lichaamsdelen, maar ook van gebroken huwelijken. 
In de kerk vierden de deelnemers aan de spiri
tualiteitsreis de eucharistie. Na afloop was er 
gelegenheid een relikwie van de heilige te vereren 
en een speciale St. Gummaruszegen te ontvangen. 
Intussen waren enkele gidsen gearriveerd, die de 
deelnemers nog een korte rondleiding gaven door 
het gebouw.   
 
Om 13.00 uur stond in restaurant het Hof van 
Aragon een goed verzorgde lunch klaar, waarmee 
nieuwe krachten konden worden opgedaan voor de 
middag. De deelnemers hadden toen d
lijkheid om op eigen gelegenheid en eigen tempo 
het oude stadje te verkennen. Vooral de Markt met 
het oude stadhuis en de mooie, deels na de Eerste 
Wereldoorlog opnieuw opgetrokken huizen, het 
Zimmerplein met de Zimmertoren met de beroemde 
Jubelklok, met dertien verschillende tijdsaan
duidingen!, en het begijnhof bleken hoogte
 
Om 16.00 uur verzamelden de deelnemers zich in 
de St. Pieterskapel, het oudste gebouw in Lier, dat 
in feite de voorganger is van de St. Gummaruskerk 
en waar St. Gummarus aanvankelijk ook lag be
graven. Hier vond een vesperviering plaats en 
konden de aanwezigen een pelgrimszegen ont
vangen.  
Daarna was het tijd voor de terugreis. Alles bijeen 
was het een heel geslaagde dag.  
Jan Spoorenberg  
 

Meditaties 
U kunt zich nog aanmelden voor de digitale medi
taties die we in de adventtijd versturen. Stuur
een mail naar: Pastoraalteam@petrus
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Voor spoedeisende zaken 
zoals ziekenzalving en overlijden – belt u: 06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

Spiritualiteitsreis een succes 

Op 9 oktober vertrokken 
twee bussen met ruim 
honderd deelnemers uit 
onze parochie naar het 
stadje Lier, de geboorte-
plaats van onze pastoor. 
De reis werd In Oud 
Turnhout even  onder-
broken voor een kop 
koffie met appelgebak. In 
Lier reden de bussen tot 
dichtbij de middeleeuwse 
St. Gummaruskerk, zodat 

deelnemers  niet   ver  
hoefden te lopen. St. Gummarus was een ridder die 
later kluizenaar werd en die ongeveer in het jaar 
714 in Lier zou zijn overleden. Hij zou de stad 
hebben gesticht. De heilige wordt in het bijzonder 
aangeroepen tegen breuken, niet alleen van 

maar ook van gebroken huwelijken. 
In de kerk vierden de deelnemers aan de spiri-
tualiteitsreis de eucharistie. Na afloop was er 
gelegenheid een relikwie van de heilige te vereren 
en een speciale St. Gummaruszegen te ontvangen. 

gearriveerd, die de 
deelnemers nog een korte rondleiding gaven door 

Om 13.00 uur stond in restaurant het Hof van 
Aragon een goed verzorgde lunch klaar, waarmee 
nieuwe krachten konden worden opgedaan voor de 
middag. De deelnemers hadden toen de moge-
lijkheid om op eigen gelegenheid en eigen tempo 
het oude stadje te verkennen. Vooral de Markt met 
het oude stadhuis en de mooie, deels na de Eerste 
Wereldoorlog opnieuw opgetrokken huizen, het 

oren met de beroemde 
erschillende tijdsaan-

en het begijnhof bleken hoogtepunten.  

Om 16.00 uur verzamelden de deelnemers zich in 
de St. Pieterskapel, het oudste gebouw in Lier, dat 
in feite de voorganger is van de St. Gummaruskerk 

aanvankelijk ook lag be-
graven. Hier vond een vesperviering plaats en 
konden de aanwezigen een pelgrimszegen ont-

Daarna was het tijd voor de terugreis. Alles bijeen 

aanmelden voor de digitale medi-
taties die we in de adventtijd versturen. Stuur 

Pastoraalteam@petrus-ehv.nl 

Ons prachtige Walcker
Ons
in
door
willigers
he
voor
voor
halve
orgel
komende
oplossen,
van
lades
wind

pijpen op staan van een
had erg veel last van doorspraak
lucht) en dat is erg goed
aantal 'operaties' te wachten,
dus. 
Ons orgel komt steeds vaker
en landelijke orgelfederat
gastorganisten op bezoek
enthousiast zijn over het
ervan. Er is ook een quick
orgel en de staat ervan
heren organisten zijn dus
voor stapje verder, zij houden
hoogte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Kerstmarkt op Acht op zondag 16 de
cember aanstaande zal ook de kerk open zijn. Er 
zal stemmige muziek zijn.
binnen te wandelen. Men zal 
overhandigd krijgen en ev
waarop 'n intentie, gebedje, of wat men
kan worden. Deze kaartjes zullen in een kerstboom 
gehangen worden en er z
samen een of meerdere voorbede
worden, die tijdens de vierin
gelezen worden. 
Ook zal in het KerkTrefCentrum gelegenheid zijn 
om een pannenkoek te eten met 
thee erbij. De opbrengst 
de Mariakapel. Na deze verbouwing zal de Maria
kapel dagelijks toegankelijk zijn voor iedereen.
Werkgroep 16 december.
 

 

KERK OPEN

belt u: 06 24 50 79 21.  

Walcker-orgel 
Ons prachtige Walcker-orgel
in de St. Petruskerk wordt
door twee enthousiaste vrij-
willigers onderhouden.  Om
heel grote restauratiekosten
voor te blijven wordt deel
voor deel aangepakt. Be-
halve het stemmen van het
orgel en regelmatig voor-
komende kleine storingen
oplossen, hebben zij nu één
van de luchtlekkende wind-
lades gerestaureerd. Een
windlade is een lade waar  

een bepaald register. Die lade
doorspraak (een soort valse
 gelukt. Er staan zo nog een

wachten, maar één voor één

vaker in beeld bij Brabantse
orgelfederaties en er is al een aantal

bezoek geweest die allen erg
het instrument en de staat
quickscan gemaakt van het

ervan en die is erg positief.  De
dus goed bezig en gaan stapje
houden u van tijd tot tijd op de

Tijdens de Kerstmarkt op Acht op zondag 16 de-
cember aanstaande zal ook de kerk open zijn. Er 

muziek zijn. Iedereen is vrij dan 
binnen te wandelen. Men zal een kaarsje 
overhandigd krijgen en eventueel een kaartje 

'n intentie, gebedje, of wat men wil, vermeld 
kan worden. Deze kaartjes zullen in een kerstboom 
gehangen worden en er zullen van alle kaartjes 
samen een of meerdere voorbeden gemaakt 

tijdens de vieringen rondom Kerst 

Ook zal in het KerkTrefCentrum gelegenheid zijn 
om een pannenkoek te eten met een kopje koffie of 
thee erbij. De opbrengst is voor de verbouwing van 

Mariakapel. Na deze verbouwing zal de Maria-
kapel dagelijks toegankelijk zijn voor iedereen. 
Werkgroep 16 december.  

 

KERK OPEN 


