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8e jaargang – nummer 4 – juni 2019 

Voor ons ligt de vakantietijd. Voor velen een 
welkome onderbreking van een druk leven. Voor 
anderen een tijd van (nog) grotere eenzaamheid 
omdat familie en vrienden weg zijn. De vakantie is 
ook vaak de tijd waarin mensen toekomen aan 
dingen die anders blijven liggen. Misschien mag ik u 
daarom 2 boeken onder de aandacht brengen die 
een paar maanden geleden in het Nederlands 
verschenen zijn: "Rebuilt" en "Als God renoveert". 
 
Allebei vertellen ze het verhaal van een parochie die 
de stap maakt van onderhoud naar missionering; 
van consumeren naar evangeliseren. Het resultaat 
is een bloeiende parochie, waar mensen van alle 
leeftijden en achtergronden graag komen. In de 
boeken wordt met veel humor en op een ont-
wapenend eerlijke manier de weg beschreven die 
men daarvoor ging, en dat was lang niet altijd een 
makkelijke weg. Een eerste vereiste was een cul-
tuuromslag bij de parochianen, en met de woorden 
van Fons Jansen: "Heidenen bekeren is een 
christelijk werk, maar christenen bekeren is een 
heidens werk". 
Toch laten die boeken een grote waarheid zien: 
onze parochie moet vitaal blijven of dat weer wor- 

den én we moeten proberen nieuwe mensen te 
winnen voor Christus en het Evangelie. De 
afgelopen jaren hebben we daarin stapjes gezet: ik 
denk aan de marktmissie en de open kerk op Acht 
tijdens de kerstmarkt. Twee momenten waarop we 
het vriendelijke, uitnodigende gezicht van de 
parochie laten zien. Ik denk ook aan de vernieuwde 
kindercatechese waarin we de kinderen niet primair 
voorbereiden op de 1ste H. Communie, maar het 
hele gezin proberen mee te nemen in geloofs-
opvoeding waarbinnen de 1ste H. Communie op
een bepaald moment een logische stap is. Van 
consumeren naar participeren. 
 
In het nieuwe werkjaar willen we met het boek 
"Rebuilt" graag aan de slag gaan. Tijdens een 
aantal bijeenkomsten zullen we telkens enkele 
hoofdstukken bespreken. Meer informatie hierover 
volgt in het nieuwe werkjaar. Misschien dat de 
vakantietijd voor geïnteresseerden een mooie 
gelegenheid is om het boek alvast te lezen.  
 
U kunt het boek bestellen via uitgeverij Betsaïda: 
www.betsaida.org of 073/613. 20.00. Het boek kost 
€ 17,95 

 

Als God renoveert 
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St. Petruskerk:  
Jermy, Charity en Jermaine Soekardi en 
Julia Heuts 

 

Overleden 
 

� Zita Wilbrink (96) 
De uitvaart in de Kapel v.h. H. Hart 
 
� Piet van den Boomen (95) 
� Annie Köhlbrugge-van der Heyden (93)
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 
� Hanny Meulendijks-Vervoort (90) 
De uitvaart in St. Thomaskerk 
 

Bedankt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van dit werkjaar ook een woord van 
dank en bemoediging aan al degenen die de 
afgelopen maanden in de weer zijn geweest voor 
onze parochie.  
Het valt soms zwaar te merken dat er van alle 
inspanningen maar weinig zichtbaars overblijft. 
Volharding is vaak een probleem bij mensen
pijn en zorgen die we daarover voelen is begrijpelijk 
en legitiem.  
Maar het hoeft en mag niet leiden tot demotivatie en 
ontmoediging! Wat gezaaid wordt, blijft gezaaid. En 
de parabel van de landman uit Marcus 4 zegt dat hij 
uittrekt, zaait en gaat slapen. "Want uit eigen kracht 
brengt het zaad vruchten voort". Wanneer hetgeen 
wij zaaien vrucht zal dragen weten we niet altijd, en 
dat hoeft ook niet. Uiteindelijk zijn wij de zaaiers, 
God zal maaien op de juiste tijd die Hij alleen kent. 
Daarom: dank aan allen die het afgelopen werkjaar, 
op welke manier dan ook, gezaaid hebben!
Pastoor J. Goris 
 

 

Tussen Kunst en Kitsch
 

Ook in 2019 gaan we weer een taxatiemiddag voor u organiseren en dat doen we dit jaar voor de vijfde keer, 
oftewel we vieren ons eerste lustrum! De ‘Vrienden van Sint Petrus’ hebben opnieuw  een aantal experts van 
het bekende tv-programma ‘Tussen Kunst en 
taxatiemiddag in de St. Petruskerk. 
U wordt dus weer net als voorgaande jaren in de gelegenheid gesteld om de spullen, waarvan u heel graag 
zou willen weten waar ze vandaan komen, uit welke periode ze zijn 
wat de waarde is, vakkundig te laten bekijken! U kunt die objecten meenemen naar de 
experts te laten vaststellen of de emotionele waarde misschien wel groter is dan de werkelijke waarde. 
Op zaterdagmiddag 7 september zijn de heren Jan Beekman, Willem de Winter, Martijn Akkerman, Joseph 
Estié en Jaap Polak, alsmede een medewerker van Kunsthandel Bies in Eindhoven, weer bereid om hun 
kennis en kunde met u te delen.  
De kaartverkoop start op 1 augustus: op de pastorie van de 
www.vriendensintpetrus.nl. In de voorverkoop is de prijs 6 euro per kaart en op de dag zelf 8 euro. We hopen 
weer veel belangstellenden te mogen 
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Diaconie: de hoop levend houden
 

Wij zijn gekomen aan het slot van onze 
beschouwingen over diaconie. Daarbij hebben we 
veel aspecten van onze Christelijke diaconie de 
revue laten passeren. 
 
Door in het spoor van Christus in onze tijd dienst
baarheid te betrachten, kunnen wij een belangrijk 
deel van onze zending, de verkondiging als kern
taak van de Kerk, gestalte geven. Maar naast de 
verkondiging is er nog een andere kerntaak aan on
ze zending verbonden: het gebed. Als het goed is 
zijn gebed en liturgie onafscheidelijk verbonden met 
diaconie. Bidden en dienen zijn de twee wegen om 
tot God te gaan. Wie God biddend ontmoet, ont
moet automatisch ook mensen: hoe kan men de 
Vader eren en zijn kinderen voorbijlopen?
Vooral in het gebed kunnen we aandachtig worden 
voor mensen die buiten de media
en niet op de agenda voorkomen van de vele 
actiegroepen voor allerlei goede doelen.
Wij mogen geloven dat God 
onze samenleving opbouwt, 
en dat hij daarvoor onze 
handen gebruikt. Maar daar
aan zitten twee kanten: ener
zijds het diepe geloof dat
God en lichamelijke of gees
telijke armoede niet samen
gaan en dat Gods zegenen
de hand armoede uitsluit; anderzijds moeten we 
eerlijk constateren dat we er steeds maar niet in 
slagen iedereen een gelijkwaardige plaats onder de 
zon te geven. We moeten 
geloof, dat zelfs de hardste feiten en schrijnendste 
gebeurtenissen niet het laatste woord hebben. Dat 
geloof is meer dan de vrucht van een positieve kijk 
op het leven: dat geloof groeit uit hoop.
En van die hoop getuigen is een kos
diensttaak aan de wereld. Het is hoop die niet 
steunt op menselijke kunde of menselijk weten, 
maar op Gods belofte. 
Onze grootste diaconie is misschien wel van 
Godswege de hoop levend houden, in welke 
omstandigheden van het leven ook.
Johan Goris, pastoor 
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75-jaar bevrijding Eindhoven 
 

Zondag 22 september willen we hier in de parochie 
vieren dat het 75 jaar geleden is dat Eindhoven 
bevrijd is. We zullen dit doen met een feestelijke 
eucharistieviering om 10.00 uur in de St. Petrus-
kerk, waarin bisschop de Korte voor zal gaan. Aan-
sluitend is er dan een gezellig samenzijn bij dans-
centrum Verspaandonk. Alle vrijwilligers zijn uit-
genodigd om deel te nemen aan deze feestelijke 
dag. Er zal dit jaar geen aparte vrijwilligersmiddag 
gehouden worden. Om alle vrijwilligers en paro-
chianen de kans te geven om naar deze viering te 
komen zal dit de enige viering op zondag zijn. Om 
er voor te zorgen dat er dat weekend toch in elke 
kerk/kapel een viering is zal er in de St. Thomaskerk 
voor één keer weer een viering op zaterdagavond 
21 september gehouden worden. 
De vieringen in dat weekend zijn dan: 
Zaterdagavond 21 september:   

17.00 uur  Antoniushuis 
17.30 uur  St. Thomaskerk  
19.00 uur  H. Hartkapel  

Zondagmorgen 22 september:   
10.00 uur  St. Petruskerk 

 

Vakantie pater Alexis 
 

In deze periode van het jaar is 
iedereen druk in de weer met zijn 
vakantie: al op vakantie zijn of nog 
op vakantie gaan. Zo weten we dat 
ons aller pater Alexis zijn vakantie 
dit jaar gaat doorbrengen in zijn ge- 
boorteland Kongo, jawel! Hij wil daar, na zijn vertrek 
naar Nederland in 2015, na al die jaren natuurlijk 
zijn moeder, broers en zussen, verdere familie, 
vrienden, bekenden, collega’s, parochianen weer 
eens ontmoeten. Ze zullen elkaar ongetwijfeld heel 
veel te vertellen hebben en de mensen daar kijken 
vanzelfsprekend reikhalzend uit naar zijn komst. Nu 
snapt u waarschijnlijk dat met name zijn collega-
priesters en de parochianen niet alleen reikhalzend 
naar pater Alexis uitkijken, maar dat ze ook, bijna 
net als kinderen bij wijze van spreken, héél stiekem 
hopen dat hij ook iets voor hen uit dat verre 
Nederland bij zich heeft, een cadeautje om het zo 
maar te noemen. Moeilijk als het is om ‘spullen’ 
mee te nemen, heeft de pater de wens uitgesproken 
om een geldbedrag aan die mensen te willen 
schenken, als verrassingsgeschenk uit Nederland. 
Daarom zouden we u allen willen vragen om uw 
eigen geldelijke bijdrage (aftrekbaar van de 
belasting) aan dat cadeau te willen leveren…!! We 
geven u graag het rekeningnummer waarop u dat 
bedrag kunt overmaken: NL57 RABO 0171 6032 81 
 

Wilt u op het overschrijvingsformulier heel duidelijk 
vermelden Pater Alexis om te voorkomen dat het 
door u overgemaakte bedrag lastig terug te vinden 
is in onze financiële administratie. Namens Pater 
Alexis héél hartelijk dank voor uw bijdrage. Oh ja, hij 
vertrekt half juli al!!!        

De legende van het roodborstje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In deze laatste aflevering voor de vakantieperiode 
delen we graag een legende, een aardig verhaaltje, 
met u. Een verhaaltje dat ook de jongste lezers van 
ons blad zullen kunnen waarderen…!?!  In deze 
legende wordt ons verteld hoe het prachtige, ons 
allemaal bekende, roodborstje aan zijn naam komt. 
Op een dag, zo’n 2000 jaar geleden, zag een 
bruinvogeltje vanaf de boomtak waarop het zat rond 
te kijken dat Jezus gebukt en uitgeput onder een 
zwaar, houten kruis door de straten van de stad 
Jeruzalem liep. Eigenlijk was hij nog amper in staat 
om zelf te lopen, hij werd bijna meegetrokken door 
de mannen die bij hem in de buurt liepen. In het 
hoofd van Jezus stak een doornenkroon met 
gemeen pikkende doorns.  
Het bruinvogeltje vond dat heel zielig en kreeg 
medelijden met die arme Jezus. Het vloog naar 
beneden en om de pijn een beetje te verzachten 
trok het vogeltje een doorn uit zijn hoofd. Aan die 
doorn hing een druppel bloed en die viel precies op 
zijn borst. De rode kleur van die bloeddruppel is er 
daarna nooit meer afgegaan.  
Doordat één bruinvogeltje de pijn van Jezus 
probeerde te verzachten, kregen álle bruinvogeltjes, 
mannetjes en vrouwtjes, als dank van God vanaf die 
dag een rode borst. Ze zijn zó blij met hun mooie 
rode borst, dat ze die altijd trots vooruit steken alsof 
ze willen zeggen: “Kijk eens hoe mooi ik ben!”  
Door de opvallende kleur zijn de mensen deze 
vogel ‘roodborst’ gaan noemen. De roodborst is 
door haar goede daad een van de bekendste en 
meest geliefde vogeltjes geworden. Roodborstjes 
zijn altijd vroeg wakker, net ná de merel, en in de 
vroege ochtend kun je hun helder klinkende liedje 
goed horen. En als je dan goed luistert, hoor je ze 
nog altijd zachtjes maar dankbaar zingen hoe blij ze 
zijn met hun rode borst!       
 
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 4 augustus 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritualiteitsreis 
 

De organisatie van de spiritualiteitsreis is begonnen 
met de voorbereidingen voor de reis van oktober. De 
datum hebben we al vastgelegd: dat wordt 
15 oktober. 
We rijden die dag naar het Belgische Mechelen.
We informeren u in een volgend parochiebla
het programma. Noteer de datum alvast in uw 
agenda. 
 

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 zegenen geven we aan dat de 
schepping, met alles wat daarbij hoort, God 
toebehoort 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 bescherming.
 
Dat willen we heel concreet doen tijdens het weekend 
van 29 en 30 juni. Na afloop van alle vieringen in alle 
kerken en kapellen zullen de vervoersmiddelen 
worden gezegend: auto‘s, fietsen en dus ook de 
rollators en scootmobielen. 
 
 

De redactie van 
P’S wenst u

een hele prettige 
vakantie en een 

terugkomst.

Voor spoedeisende zaken
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Bedevaart naar Kevelaer 
 

We gaan weer naar 
Kevelaer op don-
derdag 22 augus-
tus! We reizen per 
touringcar en ver-
trekken waarschijn-
lijk rond 8 uur ’s 
morgens vanaf de 
Robbenstraat en 
komen rond 20 uur 
’s avonds weer in 
Eindhoven aan.  
Zoals gewoonlijk 
reist Pastoor Goris 
mee als geestelijk 
begeleider. 
Het programma in Kevelaer bestaat uit een 
eucharistieviering met aansluitend een gebed aan 
de Genadekapel, een lof, een kruisweg en een af
sluitende viering met zegening van de devotionalia. 
Tussendoor is er ruim tijd voor een kop koffie, 
bezoek aan de diverse winkeltjes en kapellen.
 
De kosten voor deze dag bedragen 17 euro 
(kinderen tot 14 jaar betalen 8 euro). 
De kosten voor koffie, thee, lunch, drankjes enz. zijn 
hier niét bij inbegrepen, die zijn dus voor eigen 
rekening. U kunt zelf een lunchpakketje meenemen 
of ter plekke iets kopen of gebruiken.
keuze. 
 
Inschrijven kan tot en met 31 juli door het afgeven 
van een envelop op de pastorie, Kloosterdreef 31, 
op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur met 
daarin uw volledig ingevulde inschrijfstrook en het 
deelnamegeld: 17 euro.  
Buiten deze tijden kunt u eventueel de envelop in de 
brievenbus doen met daarop de vermelding 
‘Bedevaart Kevelaer’.     
 
De inschrijfformulieren treft u aan in alle kerken en 
op de pastorie van de St. 
de week voorafgaand aan de be
opstaptijd, het uitgebreide dagprogram
overige belangrijke informatie. Voor de nieuwe 
deelnemers ook een gebeds
U bent van harte welkom om op deze bijzondere 
dag met ons mee te reizen!
Meer informatie vindt u in 
website van de parochie: 
de website van de Broederschap: 
kevelaer.nl 
Christel Huijbregts-Bock, 
Broedermeester Eindhoven
Lieve Vrouw Broederschap
 

Voor spoedeisende zaken- zoals ziekenzalving en overlijden 

06 24 50 79 21.  
In alle andere gevallen: 040 269 75 61 
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De inschrijfformulieren treft u aan in alle kerken en 
St. Petruskerk. U ontvangt in 

de week voorafgaand aan de bedevaart uw exacte 
opstaptijd, het uitgebreide dagprogram-ma en 
overige belangrijke informatie. Voor de nieuwe 
deelnemers ook een gebeds- en liederenbundel. 
U bent van harte welkom om op deze bijzondere 
dag met ons mee te reizen! 
Meer informatie vindt u in de kerkportalen, via de 
website van de parochie: www.petrus-ehv.nl en via 
de website van de Broederschap: www.eindhoven-

Bock,  
Broedermeester Eindhoven-Noord van de Onze 
Lieve Vrouw Broederschap 

zoals ziekenzalving en overlijden – belt u:  

 


