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Op het einde van een 
jaar kijken we altijd even 
terug. Voor sommigen is 
2018 een jaar met een 
gouden randje. Ze had-
den vele vreugdevolle 
momenten te vieren. 
Voor anderen is 2018 
een jaar met een rouw-
randje. Ze hebben af-
scheid genomen van 
een dierbare. 
 
Zo op de grens van 
2018  naar  2019 mijme- 
ren we over wat goed is gegaan en wat beter had 
gekund. We kijken terug naar wat we gedaan 
hebben en dromen over wat we nog graag zouden 
willen doen. 
 
2019 is een boek met 365 lege bladzijden die we 
weer mogen of soms moeten volschrijven. 
We kunnen ook vooruitkijken. Een paar vooruit-
blikken in 2019. Een paar jongeren van onze 
jongerengroep nemen eind januari deel aan de 
wereldjongerendagen in Panama. Rond het thema: 
‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde 
naar Uw woord’ komen vele duizenden jongeren 
samen om te leren, maar vooral ook te vieren en 
andere jongeren te ontmoeten. Om te ervaren dat 
we een wereldkerk zijn. 
In april is er een lezing door mgr. De Korte over 
‘Laudato Si’. De zorg voor Moeder Aarde staat hoog 

op de agenda voor de 
wereldleiders en kli-
maatwetenschappers. 
Zorgen over de opwar-
ming van de aarde, over 
natuurrampen en plastic 
soep.  
‘Een betere wereld be-
gint bij jezelf’, een motto 
dat nog altijd wordt 
geroepen. Dat is natuur-
lijk ook zo. Het begint bij 
onszelf en in onze eigen 
omgeving. Of het nu 
gaat  om  de  zorg   voor 

Moeder Aarde of om het Woord Gods.  
Om de klimaatdoelen te halen moeten niet alleen 
regeringsleiders maar ook wij een bijdrage leveren. 
Om het Evangelie aan anderen door te geven is niet 
alleen inspanning van de pastores nodig, maar van 
ieder van ons. En het is zit hem meestal niet in de 
grootse inspanningen, maar juist in het kleine. De 
wereldjongerendagen zijn groots opgezet, maar het 
slagen ervan hangt juist af van de ontmoetingen 
tussen de jongeren onderling en van de ontmoeting 
die de jongeren hebben met God. 
 
Ook wij bouwen een parochie mens voor mens. Het 
gaat om échte ontmoetingen die we hebben en dat 
we daardoor ook mensen mogen brengen bij God. 
Dus begin met kleine stapjes op weg naar iets 
groots! 
Marjelein Verhoeven, namens het pastoraal team  

Het grootse zit in het kleine 

Kerkbalans 2019 – Financieel overzicht 
 

In 2017 heeft onze parochie een positief resultaat geboekt van circa € 45.000,-. Dat is 
vergelijkbaar met het resultaat dat geboekt werd over 2016. Dit positief resultaat kon 
geboekt worden ondanks € 82.000,- lagere baten.  
 
De lagere baten kwamen met name door lagere kerkbijdrageopbrengsten (€ 260.000,-
in 2017 versus € 282.000,- in 2016) en een lager beleggingsresultaat (€ 37.000,-
lager).  De lagere baten werden gecompenseerd door circa € 82.000,- lagere lasten.  
 

Belangrijk daarbij zijn circa € 69.000,- lagere kosten van onroerend goed en € 27.000,- lagere 
personeelskosten, die wel deels incidenteel van karakter zijn. We verwachten 2018 met een negatief 
resultaat af te sluiten, met name door een verwacht negatief beleggingsresultaat.  
 
Om alle goede activiteiten in onze parochie en het noodzakelijk onderhoud aan onze kerkgebouwen te 
kunnen financieren en terug te kunnen keren naar een sluitende exploitatie hebben we uw kerkbijdrage hard 
nodig. 
Oege-Jan Klatter, penningmeester 
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Dopen 
 

Siënna Stacie en Lexi Jolie de Pon in de 
St. Petruskerk. 
Storm Kelly en Benjamin Jansen in de 
St. Antonius Abtkerk. 

 

Overleden 
 

� Riek van den Brand-Rijken (89) 
De uitvaart in kapel v.h. H. Hart 

 

� Anny Strous-Paquay (87) 
� Paul Close (86) 
� Dora Maanders-van Alst (92) 
� Jo van der Klugt-van de Loo (95) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 

� Nelly Koek-Boon (89) 
� Gerard Megens (93) 
� Frans Swinkels (87) 
� Martien Slaats (97) 
De uitvaarten in St. Antonius Abtkerk 

 

� Henriëtte Obbens-Meewisse (78) 
� Toos van Tien-van Zon (93) 
� Trees van Koppen-van Leeuwen (90)
De uitvaarten in St. Thomaskerk 
 

Geloven is delen 
 

Naar een ander omzien, je zijn of haar lot 
aantrekken, er iets aan doen. Dat u weet wat dat is, 
hebt u laten blijken op Solidariteitszondag
Levensmiddelen werden ingezameld voor de 
kerstpakkettenactie. Er werd zoveel aan levens
middelen en geld geschonken, dat er in onze 
parochie 225 kerstpakketten van gemaakt konden 
worden. 225 gezinnen hadden voor 
extra's en werden gesterkt door de wetenschap
een ander aan hen dacht.  
Wij willen iedereen, die op wat voor manier dan ook, 
bijgedragen heeft aan de actie, heel hartelijk 
bedanken. Dit was iets wat ons tot één parochie 
maakt. We hopen, dat we volgend jaar weer op 
mogen rekenen. 
Deze gelegenheid willen we ook aangrijpen om 
iedereen een heel gelukkig en gezond 2019 te wen
sen. 
Werkgroepen Solidariteitszondag van de St. Petrus
kerk., St. Antonius Abtkerk en de St. Thomaskerk.
 

Eervol ontslag 
 

Per 1 december kregen mevr. Marleen 
(portefeuille personeel en organisatie) en dhr. Leo 
van Uffelen (portefeuille gebouwen) eervol ontslag 
uit het kerkbestuur.  
De uren die ze aan hun taak besteed hebben zijn 
amper te tellen. Als parochie zijn we beiden dan ook 
veel dank verschuldigd voor hun kundige en 
enthousiaste inzet de afgelopen jaren, en voor de 
uitstekende en transparante samenwerking binnen 
het bestuur. 
Pastoor J. Goris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereld Jongerendagen
 

het gastgezin gekocht en er wordt vooral héél
zin gemaakt voor de prachtige reis die de 103 
Nederlandse pelgrims te wachten staat. 
Vanuit Jong Bisdom Den Bosch gaan er 28 pelgrims 
mee en vanuit de jongerengroep van de 
parochie maar liefst vijf. We 
Bisdom van Santiago de Véraguas en verblijven in 
de parochie San Isidro Labrador in het stadje Soná. 
Op ons drukke programma staan o.a. een processie 
door de stad, een folkloristisch feest, tijd voor 
catechese, een tocht door de natuur en culturele 
activiteiten met verschillende gemeenschappen
deze eerste week zetten 
andere jongeren, onze reis voort in Panama
voor het officiële WJD-
jeugdfestival, de kruisweg en de avondwake en H. 
Mis met Paus Franciscus.
Wij willen onze ervaringen 
delen! Op zondag 17 februari 
de H. Mis in het Kerktrefcentrum van de Sint 
Petruskerk een filmpje en foto
en vertellen we hoe de reis voor ons geweest is. 
een kopje koffie of thee kunt u vragen stellen.
Naast het hoofdprogramma in Panama
een weekend op Amela
jongeren die niet naar Panama gaan. Ook zij zullen 
vertellen over hun ervaringen.
U kunt ons volgen via de Facebook
Bisdom Den Bosch en Jong Katholiek.
Maar ook via een blog dat wij zelf zullen schrijven: 
www.wjd-panama.blogspot.com 
Ahí nos vemos! 
Namens alle jongeren, Piotr, Manon, Steven, 
Luciano en Laura (Panama) Guido, Inge, Willem 
Jan, Sander en Ylona (Ameland)
 

Samen op weg naar Pasen
 

Een kleine honderd parochianen hebben de af
gelopen jaren tijdens de veertigdagentijd en de 
adventtijd dagelijks een moment tijd genomen om 
zich voor te bereiden op het naderende Paasfeest 
of Kerstmis door het lezen van de meditaties.
Ook deze veertigdagentijd zullen er weer meditaties 
verstuurd gaan worden. 
Wilt u ze ook ontvangen stuur dan een e
pastoraalteam@petrus-ehv.nl
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Voor spoedeisende zaken
- zoals ziekenzalving en overlijden 

06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

Wereld Jongerendagen 
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Informatieavond Vormsel
 

Terwijl de voorbereiding op het 
sacrament van het H. Vormsel met 
de brugklassers volop aan de 
gang is, gaat dit bericht over de 
start van de nieuwe ronde: de 
viering van het vormsel in 2020. 

Jongens en meisjes die nu in groep 8 van de basis
school zitten, zijn dan aan de beurt. Op dinsdag 12 
februari 2019 is er om 19.00 uur in KTC St. Petrus 
aan de Kloosterdreef 31 een informatieavond voor 
aanstaande vormelingen en hun ouders. De voor
bereiding in groep 8 start ongeveer een maand 
daarna, in maart en loopt tot ongeveer mei van de 
brugklas. Rond Pinksteren 2020 vindt de viering 
plaats. 
Graag tot 12 februari! 
 
 

 

 

MOV  kerstkaartenverkoop 2018
 

Wij hebben met bijna alle 
hard gewerkt om weer mooie zelf 
vervaardigde fotokaarten ter verkoop 
aan te bieden. We maakten 1400 
stuks, 100 minder dan vorig jaar. 
De verkopen vonden plaats

kerken in november met ’n kleine uitloop in decem
ber. Maar ook in de Kapel (voorheen Studenten
kerk), de Oecumenische viering SOVE en bij de 
Augustijnengemeenschap in het Glorieuxpark
den kaarten verkocht. We hielden uiteindelijk nog 10 
onverkochte kaarten over en die hebben we ge
schonken aan de kerstpakkettengroep.
De bruto opbrengst bedroeg € 1077! Van dit bedrag 
moeten nog wat materiaalkosten afgetrokken wor
den om de netto opbrengst vast te stellen.
Hartelijk dank aan onze kopers waarvan er velen elk 
jaar weer onze verkoop steunen. 
Ook dank aan allen die er hard aan meegewerkt 
hebben om dit resultaat te bereiken. 
Piet Hoevenaars, namens het kerstkaarten
werkgroepje. 

 

Bedankt 
 

“Beste parochianen, de afgelopen weken heb ik van 
jullie veel wensen voor het nieuwe jaar en vooral 
beterschap ontvangen. 
Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor. Het is me 
helaas veel te vermoeiend om alle wensen persoon
lijk te gaan beatwoorden; daarom volsta ik met deze 
wens die jullie allen geldt: Een gelukkig en ge
zegend Nieuwjaar en hopelijk tot zo spoedig moge
lijk ziens”.    
Pastor Jan van de Laar  
 

Volgende Taizé-viering: 
Donderdag 28 maart,19.00 uur Kapel v

 

 

Maak het uzelf en de parochie gemakkelijk: 
maak uw kerkbijdrage over via een incasso. 

Informeer bij het parochiebureau.
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el v.h. H. Hart. 

Lezing door Ton Spamer
 

Op woensdag 13 februari zal Ton Spamer 
op uitnodiging van de Vrienden van St.
Petrus ’s avonds een lezing komen 
zorgen in het KTC van de St. Petruskerk. 
Ton Spamer is een historicus uit Deurne, 
waar  hij  lange tijd als geschiedenisleraar 

aan het Peelland-College gewerkt heeft. 
Nu houdt hij zich vooral bezig met het geven van 
lezingen over historische en cultu
Uit de veelheid aan onderwerpen is onze keuze ge
vallen op het thema ‘Van St. Maarten tot Maria 
Lichtmis, de heidense oorsprong van kerst
carnavalsgebruiken’. De lezing voert ons aan de 
hand van prachtig beeldmateriaal door een perio
van 2000 jaar. Mede hierdoor krijgt u ook nieuwe 
informatie over de achtergrond van Zwarte Piet 
(jawel…) als begeleider van de Sint. 
Ton besteedt tijdens zijn uitermate boeiende lezing 
uitgebreid aandacht aan de kerkelijke feesten die in 
de periode van 11 november tot 2 februari, van St. 
Maarten tot Maria Lichtmis dus, plaatsvinden. Van 
al die (heiligen)feesten leven bij ons alleen Kerstmis 
en, in mindere mate Driekoningen, nog als een dag 
met een religieuze lading. Van al die andere feesten 
en de bijbehorende gebruiken en tradities weten 
velen onder ons zo goed als niets meer, ‘n enkele 
‘goede uitzondering’ misschien daar gelaten. Om 
ons geheugen wat af te stoffen, kunnen wij deze 
interessante lezing écht van harte bij u aanbevelen! 
Ton Spamer weet als geen ander op een uiterst 
boeiende manier over dit onderwerp te vertellen. 
Een van onze bestuursleden heeft deze lezing al 
eerder bijgewoond en is er zeer enthousiast over. 
Bent u intussen nieuwsgierig geworden? Kom dan 
op 13 februari naar het KTC! Leden v
Vrienden van St. Petrus betalen 
leden betalen € 4,00. We beginnen de avond om 
half acht en proberen rond de klok van tien uur te 
stoppen. Ergens halverwege is er natuurlijk een 
pauze met tijd voor een kopje koffie of thee Graag 
tot ziens!  
 

Welkom op mijn verjaardag
 

Op vrijdag 1 maart vier ik graag samen met u mijn 
44ste verjaardag. U bent welkom tussen 9.30 en 
12.00 uur, tussen 14.00 en 17.00
19.30 uur in het kerktrefcentrum van de 
pastorie. 
Pastoor J. Goris 
 

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
 

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert
Jansen en Peggie van de Molengraft.
 

Volgende kopijdatum: zon
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Maak het uzelf en de parochie gemakkelijk: 
maak uw kerkbijdrage over via een incasso. 

Informeer bij het parochiebureau. 
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In gesprek met… 
 

Dit keer zit pater Alexis
aan tafel om iets te vertellen over 
zijn voorgeschiedenis. Velen onder 
u hebben de pater waarschijnlijk al 
eens gezien, gesproken, bezig ge
zien in een van onze kerken of een 

kennismakingsbijeenkomst bijgewoond in een kerk
trefcentrum. Wat meteen opvalt, is de vlotheid waar
mee hij zich in het Nederlands weet uit te drukken, 
wetende dat hij pas ca. 3 jaar in ons land is! 
 

Hij vertelt dat hij na enkele omzwervingen in 
Nederland uiteindelijk hier in Eindhoven terecht ge
komen is. In september 2015 is hij naar Nederland 
uitgezonden en in Nijmegen, Berg en Dal, beland. 
Van hieruit is hij naar het huis van de 
Gennep verhuisd en nu woont hij dan sinds kort in 
Eindhoven. Het ultieme bewijs van zijn volledige 
integratie is dat hij behalve fervent voetballief
hebber, fan van PSV is! Alexis is op 1 oktober 1982 
als jongste van acht kinderen (drie zussen en 
broers) in het gezin Ndzalouma geboren in Kellé, 
Kongo Brazzaville.  
 

Moeder leeft nog, maar vader is in 1995 helaas 
overleden; Alexis was toen pas 13 jaar! Uit alles 
blijkt dat hij ontzettend veel van zijn familie houdt; 
het moet dus lastig zijn om zo ver weg te zi
zijn naasten! De voertaal in Kongo is Frans, een taal 
die hij uiteraard vloeiend spreekt en de Franse 
tongval is in zijn Nederlandse taalgebruik natuurlijk 
hoorbaar. Alexis heeft de lagere school in Kellé, 
vervolgens de middelbare school en daarna h
lycée in Brazzaville doorlopen. In 2005 is hij 
ingetreden bij de Spiritijnen, de kloosterorde waar
binnen hij zijn postulaat heeft doorlopen. 
 

Na 1 jaar verkaste Alexis van Brazzaville naar 
buurland Gabon, waar hij in Libreville op het semi
narie van de Spiritijnen aan zijn drie
filosofiestudie begon. Van 2009 tot 2010 heeft hij 
zijn noviciaat gedaan en hierna tot 2011 stage in 
Gabon, in de stad Lastoursville. Na die stage
periode is hij, in weer een ánder buurland: Senegal, 
Dakar, van 2011 tot 2014 de studie theologie gaan 
doen. Op 8 september 2010 heeft Alexis zijn eerste 
gelofte afgelegd in Kameroen, Mbalmayo. De 
eeuwige gelofte was op 2 augustus 2014 in Dakar, 
Senegal.  
 

De dag daarop, 3 augustus dus, is pater Alexis door 
Monseigneur Guy in Dakar tot diaken gewijd. Na die 
diakenwijding is hij weer stage gaan lopen in 
Brazzaville en dé grote dag was 11 juli 2015, de dag 
waarop Alexis door Monseigneur Yves
in de parochie Ste. Marie van Brazzaville in een 
zeer plechtige mis tot priester gewijd werd. Dit was 
natuurlijk een groot en uitbundig feest waarop, 
geheel volgens Afrikaanse gewoontes, volop 
gedanst is. Het is dat dansen in onze kerk niet z
gebruikelijk is, maar anders .! Pater Alexis
hartelijk welkom en héél veel succes! 
Huub van Houtert 
 

 

Alexis bij mij thuis 
aan tafel om iets te vertellen over 
zijn voorgeschiedenis. Velen onder 
u hebben de pater waarschijnlijk al 
eens gezien, gesproken, bezig ge-
zien in een van onze kerken of een  

kennismakingsbijeenkomst bijgewoond in een kerk-
trefcentrum. Wat meteen opvalt, is de vlotheid waar-
mee hij zich in het Nederlands weet uit te drukken, 
wetende dat hij pas ca. 3 jaar in ons land is!  

Hij vertelt dat hij na enkele omzwervingen in 
Nederland uiteindelijk hier in Eindhoven terecht ge-

is. In september 2015 is hij naar Nederland 
uitgezonden en in Nijmegen, Berg en Dal, beland. 
Van hieruit is hij naar het huis van de Spiritijnen in 

verhuisd en nu woont hij dan sinds kort in 
Eindhoven. Het ultieme bewijs van zijn volledige 
integratie is dat hij behalve fervent voetballief-
hebber, fan van PSV is! Alexis is op 1 oktober 1982 

zussen en vier
het gezin Ndzalouma geboren in Kellé, 

maar vader is in 1995 helaas 
overleden; Alexis was toen pas 13 jaar! Uit alles 
blijkt dat hij ontzettend veel van zijn familie houdt; 
het moet dus lastig zijn om zo ver weg te zijn van 
zijn naasten! De voertaal in Kongo is Frans, een taal 
die hij uiteraard vloeiend spreekt en de Franse 
tongval is in zijn Nederlandse taalgebruik natuurlijk 
hoorbaar. Alexis heeft de lagere school in Kellé, 
vervolgens de middelbare school en daarna het 
lycée in Brazzaville doorlopen. In 2005 is hij 
ingetreden bij de Spiritijnen, de kloosterorde waar-
binnen hij zijn postulaat heeft doorlopen.  

Na 1 jaar verkaste Alexis van Brazzaville naar 
buurland Gabon, waar hij in Libreville op het semi-

drie jaar durende 
filosofiestudie begon. Van 2009 tot 2010 heeft hij 
zijn noviciaat gedaan en hierna tot 2011 stage in 
Gabon, in de stad Lastoursville. Na die stage-
periode is hij, in weer een ánder buurland: Senegal, 

tot 2014 de studie theologie gaan 
doen. Op 8 september 2010 heeft Alexis zijn eerste 
gelofte afgelegd in Kameroen, Mbalmayo. De 
eeuwige gelofte was op 2 augustus 2014 in Dakar, 

De dag daarop, 3 augustus dus, is pater Alexis door 
in Dakar tot diaken gewijd. Na die 

diakenwijding is hij weer stage gaan lopen in 
Brazzaville en dé grote dag was 11 juli 2015, de dag 
waarop Alexis door Monseigneur Yves-Marie Monot 
in de parochie Ste. Marie van Brazzaville in een 

riester gewijd werd. Dit was 
natuurlijk een groot en uitbundig feest waarop, 
geheel volgens Afrikaanse gewoontes, volop 
gedanst is. Het is dat dansen in onze kerk niet zo 

Pater Alexis: héél 
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Welkomstteam voor 
 

In de week voor kerst 2018 
zijn we binnen de 
kerk begonnen om de gast
vrijheid van onze kerk te ver
groten. Dit naar aanleiding 

van de missiedag op 15 december in het St.
Janscentrum in Den Bosch waarbij bisschop Gerard 
de Korte ons opriep om de gastvrijheid en 
toegankelijkheid van onze kerken te vergroten. 
Hierbij werden in kleine groepjes, vanuit onze 
parochie waren dat pastoor Goris, Marjelein 
Verhoeven en Ronald Verhagen, ideeën besproken. 
Er werden voorbeelden gegeven 
vriendelijke inrichting van de toegang, het expliciet 
welkom heten van nieuwkomers aan 
viering, een welkomstinfopakket van de kerk, 
speelhoek voor kinderen, een “zondag naamdag” 
waarbij iedereen een voornaamsticker op heeft, 
muziek bij binnenkomst, meer sociaal
schappelijke taak van de kerk in een wijk, e
We willen klein en simpel beginnen dus i
welkomstteam het meest voor de hand liggend
Als u ook ideeën heeft laat het ons weten! In de hal
van de St. Thomaskerk zal een ideeënbus geplaatst 
worden, u mag hier uw fantasie de vrije loop laten 
gaan! Alles zal serieus bekeken worden.
Willen we onze kerk behouden 
moeten veranderen, nu is het,  zoals 
het vaak aangeeft, een omgekeerde piramide waar 
onderin de jongeren aanwezig zijn. Maar de kerk is 
ook meer dan alleen een
ook meer nadrukkelijk een sociaal
taak kunnen hebben. 
We zijn begonnen met vier mensen maar we 
zoeken nog enkele enthousiaste vrijwilligers die 
gastvrijheid ook hoog in het vaandel hebben. 
En wilt u op zondagochte
boekjes uitdelen en daarmee mensen welkom 
heten, sluit u dan gewoon bij ons aan!
Aanmelden kan bij Sjef va
Verhagen 06 43 16 07 33, 
Ronald Verhagen 
 

Aswoensdag 
 

Op Aswoensdag worden de palmtakjes 
van het afgelopen jaar verbrand,
dat de as gebruikt kan worden voor 
toedienen van het Askruisje. U 
komende weken de oude takjes inleveren 
daarvoor bestemde mandjes achter in de kerken.
Woensdag 6 maart zijn er Eucharistievieringen met 
verbranden van palmtakken en wijden en opleggen 
van de as: 
10.00 uur  H. Hartkapel
10.00 uur  Antoniushuis
19.00 uur  St. Petruskerk. 

en St. Thomaskerk
 
Uw kerkbijdrage kunt u 

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11 
t.n.v parochie St. Petru

 

Welkomstteam voor Thomaskerk 

In de week voor kerst 2018 
zijn we binnen de St. Thomas-
kerk begonnen om de gast-
vrijheid van onze kerk te ver-
groten. Dit naar aanleiding  

van de missiedag op 15 december in het St.
Janscentrum in Den Bosch waarbij bisschop Gerard 
de Korte ons opriep om de gastvrijheid en 
toegankelijkheid van onze kerken te vergroten.  
Hierbij werden in kleine groepjes, vanuit onze 

astoor Goris, Marjelein 
Verhoeven en Ronald Verhagen, ideeën besproken. 
Er werden voorbeelden gegeven voor een meer 

inrichting van de toegang, het expliciet 
euwkomers aan het begin van 

pakket van de kerk, een 
speelhoek voor kinderen, een “zondag naamdag” 
waarbij iedereen een voornaamsticker op heeft, 
muziek bij binnenkomst, meer sociaal-maat-
schappelijke taak van de kerk in een wijk, etcetera. 

klein en simpel beginnen dus is een 
het meest voor de hand liggend. 

Als u ook ideeën heeft laat het ons weten! In de hal
zal een ideeënbus geplaatst 

worden, u mag hier uw fantasie de vrije loop laten 
an! Alles zal serieus bekeken worden. 

Willen we onze kerk behouden dan zal er iets 
moeten veranderen, nu is het,  zoals Mgr. De Korte 
het vaak aangeeft, een omgekeerde piramide waar 
onderin de jongeren aanwezig zijn. Maar de kerk is 
ook meer dan alleen een zondagsviering, het zou 
ook meer nadrukkelijk een sociaal-maatschappelijke 

We zijn begonnen met vier mensen maar we 
zoeken nog enkele enthousiaste vrijwilligers die 
gastvrijheid ook hoog in het vaandel hebben.  
En wilt u op zondagochtend ook een keer wat 
boekjes uitdelen en daarmee mensen welkom 
heten, sluit u dan gewoon bij ons aan! 
Aanmelden kan bij Sjef van de Pol of Ronald 

33, ronaldverh@hotmail.com 

Op Aswoensdag worden de palmtakjes  
het afgelopen jaar verbrand, zo-  

gebruikt kan worden voor het 
het Askruisje. U kunt de 

ken de oude takjes inleveren in de 
daarvoor bestemde mandjes achter in de kerken. 

maart zijn er Eucharistievieringen met 
verbranden van palmtakken en wijden en opleggen 

H. Hartkapel 
Antoniushuis 
St. Petruskerk. St. Antonius Abtkerk 
en St. Thomaskerk 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op: 
 

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11  
trus’ Stoel te Eindhoven 

 


