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Het einde van een werkjaar is altijd een gelegenheid 
om terug te kijken, de balans op te maken en 
nieuwe plannen te maken voor de toekomst. 
tweetal zaken zal in de toekomst veranderen.
De zaterdagavondviering in de St. Thomaskerk is 
destijds ingevoerd na de sluiting van de Mat
theüskerk om de bezoekers van die laatste kerk de 
kans te geven op een nieuwe locatie toch op hun 
vertrouwde tijd naar de kerk te gaan. Nu we een 
aantal jaar verder zijn is duidelijk dat deze viering 
een heel kwijnend bestaan kent. De afgelopen jaren 
is het kerkbezoek alleen maar gedaald: gemiddeld 
waren er dit jaar zo'n 15 kerkgangers. Daarom is 
besloten om op 30 juni de laatste zaterdag
viering te houden in de St. Thomaskerk. Daarmee is 
er ook één uniforme regeling voor alle kerken in on
ze parochie: op zondagochtend zijn de
de kerken, op zaterdagavond zijn de vieringen in de 
kapellen van de bejaardenhuizen. 
De aanbidding op de eerste maandag van de
 

Spiritualiteitsreis 
 

De organisatie van de spiritualiteitsreis is begonnen 
met de voorbereidingen voor de reis van oktober. 
De datum hebben we al vastgelegd, dat wordt 
dinsdag 9 oktober.  
Waar de reis naar toe gaat is 
nog niet helemaal zeker, maar 
zoals onze pastoor zou zeggen: 
“we gaan naar het ‘beloofde’ 
land, want daar is het goed 
toeven…” 
 
Noteert u vast de datum in uw 
agenda dan informeren wij u in 
het volgende parochieblad 
graag over waar de reis precies 
naar toe gaat! 
 

Nieuw werkjaar met enkele verandering

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 5 augustus
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maand zal vanaf september verhuizen naar de 
eerste donderdag van de maand. 
de ochtendmis van 9.00 uur
en biechtgelegenheid tot 10.00
de wekelijkse aanbidding en 
dinsdagavond van 18.30 
behouden. 
Tot slot wens ik u, mede 
namens mijn collegae, een 
deugddoende vakantie met 
de nodige tijd om te ont
spannen. En denkt u daarbij 
ook aan de zieken en ouder
en die niet op vakantie kun
nen, en voor wie de komen
de  weken  soms  erg   een
zaam zijn omdat familie en vrienden weg zijn? 
Misschien is een bezoekje daarom wel extra wel
kom. 
Pastoor J. Goris 
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Nieuw werkjaar met enkele verandering

Wat zijn uw spulletjes waard?
 

Ook dit jaar hebben de Vrienden van Sint 
Petrus een aantal experts van het 
bekende tv-programma “Tussen Kunst en 
Kitsch” bereid gevonden om mee te 
werken aan een taxatiemiddag in de 
Petruskerk. 

Voor het vierde jaar op rij wordt u daarom 
uitgenodigd om spullen, waarvan u graag wilt weten 
waar het vandaan komt of wat de waarde is
brengen naar de St. Petruskerk. Hier zullen de 
experts vaststellen of de emotionele waarde groter is 
dan de daadwerkelijke waarde.
 
Zaterdagmiddag 15 september willen de heren
Beekhuizen, Wil-
lem de Winter, 
Martijn Akkerman, 
Joseph Estié en 
Jaap Polak hun 
kennis en kunde 
graag met ons 
delen. 
 
De kaartverkoop start op maandag 20 augustus bij 
de pastorie van de Petruskerk of via de website 
www.vriendensintpetrus.nl
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de parochie Sint Petrus’ Stoel in Eindhoven 
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uur zal er aanbidding zijn 
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de nodige tijd om te ont-
spannen. En denkt u daarbij 
ook aan de zieken en ouder-

kun-
nen, en voor wie de komen-

een- 
zaam zijn omdat familie en vrienden weg zijn? 
Misschien is een bezoekje daarom wel extra wel-

Nieuw werkjaar met enkele veranderingen 

zijn uw spulletjes waard? 
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Gedoopt 
 

  In de St. Petruskerk: 
- Lana Daniëls  
- Vajen Juanita Semerel 
- Jesse Martens 
 

Overleden 
 

� Sjaan van der Heijden-van de Ven (97)
� Jan van de Wiel (85) 
� Elisabeth Coolen (101) 

De uitvaarten in H. Hartkapel 
 

� Lena van Kempen-Bos (91) 
De uitvaart in de St. Thomaskerk 
 

� Riet van Giersbergen-Aarts (85)
� José van Houtert-van Santvoort (71)
� Hanny van den Heuvel-Wiersum 

De uitvaarten in St. Petruskerk 
 

� Diny Postma-Deneef (81) 
De uitvaart in St. Antonius Abtkerk 
 

Film 50-jarig jubileum 

St. Thomaskerk
 

Zoals u weet hebben we in september vorig jaar het 
50-jarig jubileum van de St. Thomaskerk gevierd.
Daarvan is een mooie film gemaakt. Deze zal 
vertoond worden op 21 september a.s. in de 
Dydimuszaal van de St. Thomaskerk om 20.00 uur.
 
Iedereen is welkom. Wel verzoeken we iedereen die 
wil komen kijken om zich van te voren op te geven, 
in verband met koffie e.d. 
  
U kunt zich aanmelden op maandag
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bij het 
kerktrefcentrum van de St. Thomaskerk op 
telefoonnummer 040 243 15 09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen ieder die komt een plezierige avond 
toe. 
Namens het pastorale team. 
Pastor Jan van de Laar 
 

 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:
 

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11 

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

Zonder onze vrijwilligers zouden 
heel veel activiteiten
verschillende kerken niet plaats
kunnen vinden, daarom blijft het 
parochiebestuur
langrijk vinden om onze vrij
willigers te bedanken voor hun
werkzaamheden.

 
Tijdens de vrijwilligersdag op zondag 2 september
zal dit zeker gaan gebeuren. Vanaf 14.00 uur staat
de koffie en thee klaar. We zullen de dag afsluiten
met een gezamenlijke vesperviering om 16.00 uur in 
de St. Petruskerk. 
 
 
 
 
 
 

 
Afgelopen jaren waren de zelfgebakken taarten erg
in trek! Daarom doen we ook dit jaar een beroep op
het baktalent binnen onze parochie. Is één van uw
specialiteiten een appeltaart, chocoladecake of iets
anders, meldt u dan even aan op:
pastoraalteam@petrus-ehv.nl
 
Een persoonlijke uitnodiging volgt binnenkort!
 

Autozegeningen
 

Het is een goed gebruik geworden om voor de 
zomervakantie de voertuigen te zegenen, zowel van 
hen die op vakantie gaan als van hen die zich rond 
huis verplaatsen. 
Door voorwerpen te ze
genen geven we aan dat de 
schepping, met alles wat 
daarbij hoort, God toe
behoort en het onze
verantwoordelijkheid is er 
goed mee om te gaan, op 
een  manier zoals God het 
bedoeld heeft. Door iets te 
zegenen onttrekken we het 
als het ware aan het louter 
profane gebruik en plaatsen 
we het onder Gods be
scherming. 
Dat willen we heel concreet 
doen tijdens het weekend van 30 juni en 1 juli. Na 
afloop van alle vieringen in alle kerken zullen de 
vervoersmiddelen worden gezegend: auto‘s, fietsen 
en dus ook de rollators en scootmobielen.
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Tuinfeest 
 

We gaan de vakantie beginnen 
met een tuinfeest! 
We gaan in de tuin van de pastorie 
spelletjes doen, iets lekkers eten en 
limonade drinken.  
En we gaan bekend maken welke naam onze ka
mer krijgt! Denk je nog mee? Want we gaan na de 
vakantie graag weer door met een nieuwe naam. 
Op 2 september starten we het nieuwe jaar, steeds 
op de eerste en de derde zondag van de maand.
 
Na de viering met kinderwoorddienst op 1 juli ben je 
van harte welkom in de tuin van de pastorie van de 
St. Petruskerk. Natuurlijk met papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en verzorgers.  

Geef die kamer een naam!
 

“De-ruimte-waar
kinderen-zitten”, dat is natuur
lijk geen naam voor onze 
gezellige, vrolijke, zonnig gele 
kamer met de 
schilderijen.  
Laten we daarom samen een 
naam bedenken.
 
Doe je mee? Hier zijn alvast 
wat  ideeën  om je 

helpen. Je weet vast nog meer te bedenken!
 
- De schilderijen van Margot en Anneloes Lorjé

kunnen als uitgangspunt dienen. Ze hebben als 
thema:  

• “De aankondiging aan Maria.” 

• “De hemelvaart van Christus” 

• “De ark van Noach” 

- De kleur geel is luid en duidelijk aanwezig

in de kamer. 

- De kamer zit naast de bloemenkamer

- Nicolaas is natuurlijk de heilige van de 

kinderen. Ken je nog meer heiligen?

- Het kerkgebouw bestaan uit verschillende 

delen, bijvoorbeeld het schip, de toren, de 

beuken. 

- Je kunt eens door de kerk lopen en goed om je 

heen kijken of in de kamer komen kijken voor 

inspiratie. 

 
De werkgroep kinderwoorddienst Petrus gaat 
samen bekijken welke naam het best, het leukst of 
het mooist is. De bedenker van die naam verdient 
dan een prijsje! Op 1 juli, tijdens het afsluitende 
tuinfeest aan het eind van het werkjaar, maakt 
pastoor Johan Goris bekend welke naam het 
geworden is.  
Wees maar creatief!  
Stuur je idee naar: Mirjam, mvlierop@
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De MOV Groep 
 

Deze keer twee  andere verhalen 
dan u van ons gewend bent.
 
Moedersterfte 
In Afrika sterven 1 op de 39 jonge moeders tijdens 
of vlak na hun bevalling. In Nederland is 
ruim 10.000. Dat komt vooral omdat ook in ons 
gebied in Kenia  jonge vrouwen niet op de hoogte 
zijn van het bestaan van twee ziekenhuisjes of de 
voorkeur geven aan de traditie dat bevallingen in 
hun donkere, hete tent plaats hebben, zo mogelijk 
bijgestaan door een buurvrouw. Zonder hulp
middelen en medicijnen. 
 
Enkele jaren geleden ontvingen we een extraatje  
van € 15.000 met het verzoek om te proberen daar 
wat aan te doen. We hebben dat geld in ons gebied 
besteed aan het organiseren van informatie
bijeenkomsten voor alle jonge vrouwen en aan de 
schenking van een modern “bevallingsbed” en een 
couveuse aan de beide ziekenhuisjes.
 
De lengte van hun recente zeer positieve 
rapportage maakt publicatie in de Parochiekrant 
helaas niet mogelijk. Ik volsta met hun laatste 
alinea. 
“Moge God jullie overvloedig
voor wat jullie voor individuele vrouwen  hebben 
gedaan, maar voor wat jullie hebben gedaan voor 
onze hele gemeenschap.”
 
Eerste prijs 
Twee Keniaanse Ontwikkelingsorganisaties hebben
in Noord Kenia een opleiding verzorgd voor 17 
beheerders van ontwikkelingsprojecten. Vijf meer
daagse workshops waarin alle aspecten van het 
runnen van een ontwikkelingsproject aan de orde 
kwamen. Onder hen ook Jedida, de uitstekende 
begeleidster van ons m
van de opleiding werd iedere deelnemer gevraagd 
een zo breed mogelijk beschrijving van zijn/haar 
projecten te geven. Om een lang verhaal kort te 
maken: onze Jedida deed dat met ons project 
beste en kreeg een prijs va
Keniaanse Shillings; ongeveer 
voor de middelbare opleiding van tien arme, 
intelligente en gedreven meisjes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een geweldige opsteker nu ons meisjesproject over 
een paar jaar op eigen benen verder moet.
Paul Croonenberg, name
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een zo breed mogelijk beschrijving van zijn/haar 

ven. Om een lang verhaal kort te 
maken: onze Jedida deed dat met ons project het 
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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

 

Bedevaart naar Kevelaer op 

donderdag 16 augustus 2018 
 

 

We gaan weer naar Kevelaer
in augustus! We reizen per 
touringcar, we vertrekken 
waarschijnlijk rond 8.00 uur ’s 
ochtends vanaf de Robben
straat en we komen rond 
20.00 uur ’s avonds weer in 
Eindhoven aan. 
Pastoor Goris reist mee als 
geestelijk begeleider.

 
Het programma in Kevelae
bestaat  uit   een 

viering met aansluitend een gebed aan de Genade
kapel, een lof, een kruisweg en een afsluitende 
viering met zegening van de devotionalia. 
Tussendoor is er ruim tijd voor een kop koffie, 
bezoek aan de winkeltjes en de diverse ka
 
De kosten voor deze dag bedragen 17 euro 
(kinderen tot 14 jaar betalen 8 euro). De kosten voor 
koffie, thee of de lunch zijn hier niet bij inbegrepen. 
U dient zelf een lunchpakketje mee te nemen, of 
anders terplekke wat aan te schaffen. 
 
Inschrijven kan tot en met 31 juli door een 
enveloppe af te geven op de pastorie aan de 
Kloosterdreef 31 op werkdagen tussen 9.30 uur en 
12.00 uur met daarin uw volledig ingevulde 
inschrijfstrook en daarnaast 17 euro deelnamegeld. 
Buiten deze tijden kunt u eventueel de enveloppe in 
de brievenbus doen met de vermelding ‘Bedevaart 
Kevelaer’. 
 
De inschrijfformulieren treft u aan in alle kerken en 
eventueel op de pastorie van de Petruskerk. U 
ontvangt in de week voorafgaand aan de bedevaart 
uw exacte opstaptijd, het uitgeb
programma, overige informatie en voor de nieuwe 
deelnemers een gebeds- en liederenbundel thuis.
 
U bent van harte welkom om deze bijzondere dag 
met ons mee te reizen!  
 
Meer informatie vindt u in de kerkportalen, via de 
website van de parochie: www.petrus
de website van de Broederschap: www.eindhoven
kevelaer.nl 
Christel Huijbregts-Bock, Broedermeester
Eindhoven-Noord van de Onze Lieve Vrouw 
Broederschap 
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Voor spoedeisende zaken 
als ziekenzalving en overlijden –  

belt u: 06 24 50 79 21.  
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Bedevaart naar Kevelaer op 

donderdag 16 augustus 2018  

We gaan weer naar Kevelaer
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waarschijnlijk rond 8.00 uur ’s 
ochtends vanaf de Robben-
straat en we komen rond 
20.00 uur ’s avonds weer in 
Eindhoven aan.  
Pastoor Goris reist mee als 
geestelijk begeleider. 
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koffie, thee of de lunch zijn hier niet bij inbegrepen. 
U dient zelf een lunchpakketje mee te nemen, of 
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Kloosterdreef 31 op werkdagen tussen 9.30 uur en 
12.00 uur met daarin uw volledig ingevulde 
inschrijfstrook en daarnaast 17 euro deelnamegeld. 

de enveloppe in 
de brievenbus doen met de vermelding ‘Bedevaart 

De inschrijfformulieren treft u aan in alle kerken en 
eventueel op de pastorie van de Petruskerk. U 
ontvangt in de week voorafgaand aan de bedevaart 
uw exacte opstaptijd, het uitgebreide dag-
programma, overige informatie en voor de nieuwe 

en liederenbundel thuis. 

U bent van harte welkom om deze bijzondere dag 

Meer informatie vindt u in de kerkportalen, via de 
www.petrus-ehv.nl en via 

www.eindhoven-

Broedermeester  
Noord van de Onze Lieve Vrouw 

 

Vieringen in onze parochie

Met ingang van juli 2018
 

Zaterdag  
17.00 uur Antoniushuis Acht
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 

 

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

 
 
Vanaf september
van de eerste maandag van de maand 
verplaatst naar de eerste donder
dagochtend van de maand
blijft hetzelfde: rond 9
ochtendviering van 
 

Benoeming Rob Hovelynck
 

Per 1 augustus zal dhr. Rob 
Hovelynck toetreden tot het 
kerkbestuur. In het bestuur zal hij 
de portefeuille automatisering 
overnemen van dhr. Wim Appel.
Deze laatste behoudt de porte
feuille kerkhoven en heeft zich 
bereid verklaard vicevoorzitter te 
 
We danken Rob Hovelynck voor zijn bereidheid en 
wensen hem mooie jaren toe in het bestuur.
Pastoor J. Goris 
 

Vieringen in onze parochie 
 

Met ingang van juli 2018 

Antoniushuis Acht 
Kapel van het Heilig Hart 

St. Antonius Abtkerk 
St. Petruskerk 
St. Thomaskerk 

Kapel van het Heilig Hart 

Kapel van het Heilig Hart 

Kapel van het Heilig Hart 
(getijdengebed) 
Kapel van het Heilig Hart 

Kapel van het Heilig Hart 

Kapel van het Heilig Hart 

vrijdag van de maand 
St. Thomaskerk 

Vanaf september wordt de aanbidding 
van de eerste maandag van de maand 
verplaatst naar de eerste donder-
dagochtend van de maand. Het tijdstip 
blijft hetzelfde: rond 9.30 uur, na de 
ochtendviering van 9.00 uur.  

Benoeming Rob Hovelynck 

Per 1 augustus zal dhr. Rob 
Hovelynck toetreden tot het 
kerkbestuur. In het bestuur zal hij 
de portefeuille automatisering 
overnemen van dhr. Wim Appel. 

laatste behoudt de porte-
feuille kerkhoven en heeft zich  

eid verklaard vicevoorzitter te worden. 

We danken Rob Hovelynck voor zijn bereidheid en 
wensen hem mooie jaren toe in het bestuur. 

 

 

De redactie 
wenst u 
een fijne 
vakantie! 


