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Deze prikkelende uitspraak is van de 
achtste-eeuwse boeddhistische meester 
Shantideva en wordt geciteerd in een 
boek van Hein Stufkens, getiteld: 
“Mededogen als menselijke bestem-
ming”.Het is een uitspraak die ons best 
eens tot nadenken mag stemmen, zeker 
in een samenleving die ons in alle 
toonaarden voorhoudt hoe we zélf 
gelukkig kunnen worden. En dan doel ik 
niet alleen op dat deel van de media dat 
ons voorspiegelt hoe we jonger, mooier,  
gezonder en succesvoller kunnen leven.  
Dat deze ‘adviezen’ grotendeels op illusies zijn 
gebaseerd weten veel mensen wel. Maar ik kijk ook 
naar tal van spirituele bewegingen, zowel binnen als 
buiten de kerken, die evengoed lijken te zoeken 
naar een antwoord op de vraag “Hoe word IK 
gelukkig?” of “Hoe kom IK in het Rijk der hemelen?” 
of “Hoe bereik IK verlichting?” enz. 
Afgezien van het feit dat de meeste mensen geen 
antwoord vinden op dit soort vragen, zou het wel 
eens zo kunnen zijn dat de vraagstelling zelf van 
een verkeerd uitgangspunt én van een verkeerde 
doelstelling uitgaat. Namelijk van het “IK” als af-
gescheiden entiteit, los van anderen. Zelfs veel 
mensen die sociaal voelend zijn en meelevend met 

het wel en wee van anderen, gaan diep 
in hun hart vaak uit van deze voor-
onderstelling: het uiteindelijke doel is het 
eigen geluk! Het is onvermijdelijk dat dit 
altijd uitloopt op teleurstellingen. Al is 
het maar omdat we vinden dat anderen 
onze ‘menslievendheid’ soms onvol-
doende waarderen. 
Wanneer we tot het besef komen dat 
ons “IK” als iets losstaands een illusie is, 
en dat we uitsluitend bestaan in ver-
bondenheid met al het andere, mensen, 
dieren,  planten  én  dingen,  hoeven we 

ons de vraag naar het eigen geluk niet eens meer te 
stellen: dan weten we dat het welzijn van ‘al het 
andere’ automatisch ons eigen welzijn bevordert. 
Wanneer we ons van die totale verbondenheid meer 
bewust worden, wordt het lijden van anderen ons 
eigen lijden en wordt de vreugde van anderen onze 
eigen vreugde. Dit bewustzijn helpt ons om onszelf, 
en daarmee onze pijn én vreugde, te relativeren. 
Ik denk dat dit heel veel lijkt op de weg die Jezus is 
gegaan en dat dit de diepste betekenis is van zijn 
uitspraak: “Wie het leven tracht te winnen zal het 
verliezen, maar wie het verliest om Mijnentwil, zal 
het vinden”.  
Pastor Jan van de Laar 

 

De ware vreugde 
“Alle vreugde in de wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn; alle lijden in de wereld 
komt voort uit de wens om zelf gelukkig te zijn”.  
 

Werken aan een vitale parochie 
 

Zoals voor de vakantie al aangekondigd willen we 
dit werkjaar aan de slag gaan met het boek 
“Rebuilt”, dat het verhaal vertelt van een parochie 
die haar enthousiasme hervonden heeft en erin 
slaagt nieuwe mensen aan te trekken. Op 23 
oktober, 6 november, 20 november en 11 december 
neemt pastoraal werker Maarten Jansen ons mee 
doorheen het boek. De avonden gaan door in het 
KTC van de St. Petrus van 19.30 tot 21.30 uur. 
Natuurlijk is het handig als u het boek of de 
betreffende hoofdstukken dan al gelezen hebt. 
Daarom bieden we u de mogelijkheid om het boek
te kopen via de pastorie op werkdagen tussen 9.30
en 12.00 uur. Het boek kost € 17,95.  
Aanmelden voor de avonden kan ook via de 
pastorie of via pastoraalteam@petrus-ehv.nl  
Als de toekomst van de parochie u ter harte gaat, 
hopen we dat u er tijd voor wilt vrijmaken! 
Pastoor J. Goris 

Kaarten Taxatiemiddag 
 

De verkoop van de kaarten voor de taxatiemiddag 
op 7 september aanstaande is gestart. In de 
voorverkoop is de prijs van de kaarten € 6,00 per 
stuk en op de dag zelf € 7,50. U kunt de kaarten 
kopen via de website www.vriendensintpetrus.nl of 
op werkdagen bij de pastorie van de St. Petruskerk 
tussen 09.30 en 12.00 uur. 
 

Nieuwe benoeming kerkbestuur 
 

Met ingang van 1 september heeft onze bisschop 
mevr. Paulien Burgers - Dibbes benoemd in het 
kerkbestuur. Ze zal de portefeuille "personeel en 
organisatie" behartigen.  
Met deze benoeming is het kerkbestuur weer op 
sterkte en klaar om het nieuwe werkjaar vol 
enthousiasme te starten. We wensen mevr. Burgers 
veel succes. 
Pastoor J. Goris 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open monumentenweekend
 

Tijdens het Open Monumentenweekend bent u 
welkom in de St. Petruskerk. Op zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Loop mee met een enthousiaste gids en bewonder 
het interieur van de kerk, óf doe het helemaal zelf 
aan de hand van een ‘doe-het-zelfrondleiding
speciaal voor de kinderen aan de hand van een 
speurtocht.  
Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de 
bevrijding van Eindhoven plaatsvond
kerk een tentoonstelling ingericht worden met 
spullen van de bevrijding. 
In verband met de nationale orgeldagen
aanwezige organisten u graag iets vertellen over 
ons prachtige orgel. Voor hen die niet naar boven 
kunnen is er een kleine tentoonstelling beneden in 
de kerk ingericht. Bezoek aan het orgel kan alleen 
als u zeer goed ter been bent! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Bevrijding Eindhoven
 

Zondag 22 september zal bisschop 
voorgaan tijdens een feestelijke eucharistieviering in 
de St. Petruskerk om te vieren dat het 75 jaar 
geleden is dat Eindhoven bevrijd 
in aanwezigheid van burgemeester Jorritsma, 
andere genodigden en het St. Catharinagilde 
Woensel zullen we samen de vrijheid vieren.
 
Ook u bent daarbij natuurlijk
De viering begint om 10.00 uur en aansluitend is er 
een gezellig samenzijn bij danscentrum Ver
spaandonk. 
In de andere kerken zal op deze zondag eenmalig 
geen viering zijn. De reg
zaterdagavond gaan wel door en er zal dit weekend 
ook een zaterdagavondviering zijn in de St. 
Thomaskerk om 17.30 uur

 

Herdenking  

start Operation Market Garden
 

Op 17 september 1944 om 10.45
tijd begon de grootste mili
geschiedenis. Legers van Groot Brittannië, Canada, 
de Verenigde Staten en Polen werden ingevlogen 
naar het gebied Arnhem
rukte een Brits leger vanuit België op richting 
Eindhoven. 
Dit jaar is het dus 75 j
Market Garden plaatsvond: het begin van de be
vrijding na meer dan 4 jaar oorlog en bezetting.
Ter ere van de gevallenen en als uitdrukking van 
dank zullen op dinsdag 17 september om 10.45 uur
Nederlandse tijd, het moment dat de ee
vliegtuigen in Engeland opstegen, de klokken van 
onze kerken luiden, zoals dat zal gebeuren door 
(bijna) alle kerken van Valkenswaard tot Arnhem.
Pastoor J. Goris 
 

weekend 

Tijdens het Open Monumentenweekend bent u 
welkom in de St. Petruskerk. Op zaterdag van 10.00 

0 tot 16.00 uur. 
Loop mee met een enthousiaste gids en bewonder 

doe het helemaal zelf 
rondleiding’, óf 

speciaal voor de kinderen aan de hand van een 

Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de 
vond, zal er in de 

kerk een tentoonstelling ingericht worden met 

and met de nationale orgeldagen zullen de 
aanwezige organisten u graag iets vertellen over 

die niet naar boven 
kunnen is er een kleine tentoonstelling beneden in 
de kerk ingericht. Bezoek aan het orgel kan alleen 

 

 

 

Foto linksboven:
De bevrijders worden enthousiast 
begroet.
 
Foto daaronder:
Geallieerde militairen  op de 
Frankrijkstraat.
 
Foto links:
De geroofde klokken van onze St. 
Petruskerk worden onder grote 
belangstelling teruggebracht.
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We woonden toen met ons gezin in Schijndel, dat 
op 17 september 1944 ‘bevrijd’ was, maar de 
volgende dag die vrijheid alweer kwijt was: we 
waren weer terug bij af! Vanaf dat moment woonden 
we met ons allen (ouders en 7 kinderen tussen 2 en 
10 jaar oud) in de kelder waar ’s avonds tussen 5 en 
9 uur elektrisch licht was. Buiten die uren was er 
alleen maar kaarslicht. Ondanks alles speelden we 
allerlei spelletjes met elkaar en bouwden we tenten 
van dekens. Regelmatig was er granaatuur vanuit 
Veghel, bedoeld voor de kerktoren waarin het 
hoofdkwartier van de bezetter gevestigd was. Niet 
alleen die toren, maar ook ons huisje werd daarbij 
nogal eens geraakt en ik ging dan op mijn knieën 
zitten, gezicht op de vloer en ogen stijf dicht, vingers 
in mijn oren.  
Op een dag werd heel Schijndel Zuid geëvacueerd. 
Er volgde een bombardement waarbij veel doden 
(veelal evacués) vielen. Bij die evacués waren ook 
onze overburen want in onze straat was een streep 
getrokken: de overkant moest weg, wij mochten 
blijven. De gevluchte mensen werden onder-
gebracht in een grote exportslagerij waarin een 
gaarkeuken werd opgezet; mijn vader ging daar 
vaak meehelpen. Als dank kregen we af en toe een 
warme hap waar soms wat vlees in verwerkt was. 
Er was natuurlijk niet veel vlees omdat ook het vee 
in de wei regelmatig geraakt werd door alle be-
schietingen. Dode dieren werden soms, hoe gevaar-

lijk dat ook was, uit de wei gehaald en naar de 
slagerij gebracht. We woonden dus in een kelder 
waar de kinderen in die vijf weken nooit uit geweest 
zijn!  We konden niet buiten spelen, niet naar de wc 
(buiten) gaan, niet ‘in de teil’ om gewassen te 
worden. Er kon niet gekookt en er kon geen kleding 
gewassen worden, waardoor we constant in zowat 
dezelfde kleding liepen. Ik had toen twee jurkjes: 
een zomer- en een winterjurkje! Er werden wél 
ontelbare rozenhoedjes gebeden! 
Van 22 op 23 oktober was er een hevig spervuur en 
vervolgens ’s morgens vroeg ook nog eens. Mijn 
moeder ging, met wijwater, de kelder uit en zag dat 
de hele voorgevel van de huiskamer was weg-
geslagen. In een hoek stond een H. Hartbeeld en 
dat was, op ’n stukje van een hand na, nog hele-
maal intact…! Na het morgenspervuur werd het 
onwerkelijk stil tot het moment waarop er geroepen 
werd: “We zijn bevrijd!” De mensen konden niet 
geloven dat wij ongedeerd uit dat zwaar beschadig-
de huis kwamen. Onder het slaapkamerraam, voor 
onze kelder, lag een niet ontplofte granaat! 
 
We waren totaal berooid en hebben 4 jaar bij onze 
gastvrije opa gewoond en kregen ook veel hulp van 
de HARK (Hulp Aktie Rode Kruis). Daarna kregen 
we een van de eerste nieuwbouwhuizen aan-
geboden. 
Wilma Lieffering-Bolwerk 
 

Het Sinterklaasbombardement van 1942 

Eindhoven werd in het hart getroffen 
 

Op 6 december 2017 was het exact 75 
jaar geleden dat de Philipsfabrieken aan 
de Emmasingel, de Willemstraat en op 
Strijp S doelwit waren van de operatie 
“Oyster”. Volkomen onverwacht, zelfs 
het luchtalarm was niet afgegaan, bom-
bardeerden een kleine 100 geallieerde 
bommenwerpers “de grootste radio-
fabriek van Europa” die volgens het 
Engelse commentaar “communicatieap-
paratuur voor de Duitsers zou pro-
duceren”. Het waren echter niet alleen 
de fabrieken die geraakt werden. 
Tussen half één en één uur veranderde 
op die zondagmiddag een deel van het 
centrum van Eindhoven in een inferno. 
Van de Demer, de Emmasingel, de Fel- 
lenoord en de Harmoniestraat stond praktisch geen huis meer overeind. In zowat alle straten in de directe 
omgeving van de Philipsfabrieken in Strijp werden woningen verwoest en vielen slachtoffers. Het 
bombardement kostte 135 Eindhovense burgers het leven. Een veelvoud hiervan werd gewond. Aan 
weerszijden van de spoorlijn – van de Vrijstraat tot aan de Kruisstraat – was een enorm litteken ontstaan in 
de bebouwing. 
 
In de voordracht die de heer Peter Trommar zal geven op maandag 16 september in het Kerktrefcentrum van 
de St. Petruskerk wordt uitvoerig ingegaan op de spagaat waarin de Philipsfabrieken zich na het 
bombardement bevonden, omdat sinds mei 1940 de leiding van het bedrijf in Duitse handen was. De heer 
Trommar is oud aardrijkskundeleraar met belangstelling voor de historische geografie en in het bijzonder met 
de ontwikkeling van de stad Eindhoven. 
De koffie en thee staan voor u klaar vanaf 19.30 uur, de voordracht zal om 20.00 uur beginnen.  

Hoe ik als 10-jarige de laatste weken van de oorlog beleefde 
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Spiriualiteitsreis 
 

Dinsdag 15 oktober brengen we een bezoek aan de 
Sint Romboutskathedraal in Mechelen. Na de 
ochtendviering is er voldoende tijd om de mooie 
kathedraal te bekijken. Na de lunch is er vrije tijd om 
de grote markt met zijn mooie gebouwen eromheen 
te bekijken voordat we de dag afsluiten met een 
vesperdienst in de O.L.V. over de Dijlekerk. 
De folders en inschrijfformulieren liggen achterin de 
kerken. Wacht niet te lang met inschrijven want vol is 
vol! 
 

Overleden 
 

� Riet Spijkers (96) 
� Tonny Bogers-Hosewol (86) 
� Iolanda Barone (77) 
De uitvaarten in kapel v.h. H. Hart 

 

� Henk Heijmans (82) 
� Mary Hueber (85) 
� Tiny van Buchem-van Vroonhoven (85) 
� Johan Tekstra (87) 
� Riet Beks-de Krom (93) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 

� Jules Janssen (84) 
� Ali Wouters-in den Bosch (91) 
De uitvaarten in St. Thomaskerk 

 

� Marius van de Kerkhof (88) 
Crematorium 
 

Toekomst van de kerk 
 

Journalist en historicus Leo Fijen geeft maandag-
avond 30 september zijn visie op de toekomst van de 
Kerk. In zijn boek “Toekomst zien in de Kerk” wordt 
met vijf kernpunten de deur van de Kerk naar de toe-
komst geopend. De Kerk heeft veel te bieden maar 
de vraag is wat wij er zelf mee doen! De heer Fijen 
komt vertellen waar kansen liggen en hoe we die 
concreet kunnen verzilveren. 
De deuren van de St. Petruskerk zijn geopend vanaf 
19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. 
 
 

De legende van de sleedoorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de vorige aflevering deelden we de legende van 
het roodborstje met u; in dit nummer een soortgelijk 
verhaal, over de sleedoorn in dit geval. 
De sleedoorn was een struik met gemene doornen 
die niet bij alle mensen erg geliefd was. Lang 
geleden was in het oude Judea een Romeinse 
soldaat bezig met het verzamelen van takken en hij 
wist heel goed dat de takken van de sleedoorn veel 
langere doornen hadden dan die van bijvoorbeeld 
een rozen- of een bramenstruik. Heel voorzichtig 
vlocht hij van de sleedoorntakken tóch een kroon.  
 
Met die kroon ging hij naar zijn vrienden die lol 
maakten met een man van wie gezegd werd dat hij 
koning was en die man heette Jezus. Een koning 
moest toch een kroon op z’n hoofd hebben? Dus 
drukte de soldaten die sleedoornkroon stevig op het 
hoofd van de man Jezus, zó stevig dat er bloed uit 
kleine wondjes druppelde. Het lijden van die koning 
kon nooit lang duren want zijn kruis lag al klaar! 
Enkele dagen later werd er gesproken over een 
leeg graf: Jezus zou opgestaan zijn…! Op ’n stille 
avond liep Jezus zélf langs de weg waar die 
sleedoornstruik stond. De struik wist nog dat de 
kroon die Jezus op had gehad, en die hem veel pijn 
had gedaan, van zijn takken gevlochten was. Dat 
vond de struik heel erg en hij fluisterde heel zacht: 
“Het spijt me, ik wilde niemand pijn doen!” Jezus 
lachte maar eens heel vriendelijk en zei: “Dat weet 
ik, niet jij hebt mij pijn gedaan, maar die mensen, 
die soldaten! Jij bent veel aardiger dan heel veel 
mensen en daarom geef ik jou een mooi cadeautje. 
Vanaf nu zul jij niet meer bekend staan om jouw 
doornen maar om de prachtige, witte bloemen die 
elke lente aan jouw takken zullen bloeien!” 
 

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 1 september 2019 

 

Voor spoedeisende zaken- zoals ziekenzalving en overlijden – belt u:  
06 24 50 79 21.  

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 
 

 


