
  Kinderwoorddienst weer van start 
De zomervakantie is afgelopen dus zijn we op zondag 1 september weer van 
start gegaan met de kinderwoorddienst. Terwijl de papa’s, mama’s, opa’s  
en oma’s de Eucharistie vieren in de kerk, gaan twee begeleiders met de 
kinderen naar de gezellige Nicolaaskamer, links van het priesterkoor. Daar 
luisteren we naar hetzelfde verhaal als de grote mensen in de kerk, nu verteld 
op een voor kinderen aansprekende en begrijpelijke manier. We verwerken wat 
we gehoord hebben in een liedje, tekening of gebed. Na de voorbede komen  

we weer terug in de kerk en brengen de gaven voor de voedselbank naar het altaar. 
We hopen alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer te zien elke eerste en derde zondag van de maand 
even vóór 10.00 uur achter in de kerk.  
Van harte welkom, aanmelden is niet nodig. 
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U heeft ze wellicht in de afgelopen maanden gezien: 
kinderen die in een zondagse viering hun eerste 
heilige communie doen. Geen grootse, feestelijke 
viering met tientallen kinderen, maar tijdens de 
viering van de geloofsgemeenschap.  
Het is een hele ommezwaai die we in het afgelopen 
werkjaar gemaakt hebben. Een doorlopend 
catechesetraject, met daarin de eerste communie 
als een belangrijk onderdeel. Niet langer het 
eindpunt, maar een tussenstation op de gelovige 
levensweg van kinderen en hun ouders.  
Soms merk ik dat mensen rechtsomkeert maken. 
Als er een gezinsviering is, maar ook zoals nu als er 
kinderen hun eerste communie doen. Anderzijds 
hoor ik regelmatig mensen zeggen: ‘waar zijn de 
jonge mensen, de jonge gezinnen’?  

Vaak zijn ze niet vertrouwd met onze geloofs-
gemeenschap, niet altijd vertrouwd met de ge-
bruiken en gewoonten. Maar laten we ook voor 
deze mensen een gastvrije gemeenschap zijn. Een 
gemeenschap waar ze zich in thuis kunnen voelen, 
waar ze mensen kunnen ontmoeten en kunnen 
groeien in hun geloof.  
Dus mochten ze op uw plaats zijn gaan zitten, kiest 
u dan een andere mooie plek in de kerk uit. Als ze 
aansluiten bij het koffiedrinken, bied ze een stoel 
aan en maak een praatje. Laat ze voelen dat ze 
welkom zijn. Dat we een gastvrije geloofs-
gemeenschap zijn waar iedereen welkom is. Jong 
en oud, regelmatige kerkganger en toevallige 
voorbijganger.  
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
 

Gastvrije parochie 

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

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 
 

 

 

 

Iedereen 

is hier 

welkom 
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1994 - Tuingroep Thomaskerk - 2019 
 

Onder het genot van een lekkere kop koffie ben ik 
onlangs ten huize van Kees en Bernadette 
Leemreis bijgepraat over de geschiedenis van de 
tuingroep van de Thomaskerk.  
 
De voorloper van de huidige tuingroep startte in 
1989 o.l.v. Toos Mulder, met een andere doel-
stelling dan de tegenwoordige, en is in 1993 ter 
ziele gegaan. In seizoen 1993/1994 is door kar-
trekker Thea Koeweiden de tegenwoordige tuin-
groep in het leven geroepen die dit jaar dus 25 jaar 
bestaat; meer dan reden genoeg om eens in de 
schijnwerpers gezet te worden! De groep kent, zo 
vertelt Kees, een heel open en informele structuur: 
er is geen leider die taken verdeelt en opdrachten 
geeft. 
 
Elke maandag-
morgen komen 
de zes mannen 
en twee vrou-
wen, allemaal 
tuinliefhebbers, 
bij elkaar om 
van 10 tot 11 
uur de handen 
uit de mouwen 
te steken. Het 
is vaste prik om 
daarna samen 
koffie te drinken 
en  gezellig met  
elkaar te kletsen: minstens net zo plezierig natuurlijk 
als het tuinwerk op zich. Gezelligheid en plezier in 
het bezig zijn in de tuin staan trouwens beide hoog 
in het vaandel van dit clubje enthousiastelingen, 
getuige de fiets- en wandeltochtjes die ze samen 
ondernemen en, zeker niet te vergeten, de 
afsluitende bijeenkomst aan het eind van het jaar bij 
Kees en Bernadette thuis die zich dan ware 
gastheer en gastvrouw tonen. Ze zorgen beiden 
voor de nodige drankjes en door Bernadette zélf 
gemaakte hapjes! Steevast neemt Kees aan het 
eind van deze avond plaats aan de piano en 
gezamenlijk wordt er dan “Klokke Roeland” 
gezongen, waarna ieder zijns weegs gaat.  

 
Langzaam maar zeker is deze tuingroep, met nog 
drie deelnemers van het eerste uur, een (h)echte 
vriendenclub geworden. Niemand van hen is 
professioneel tuinman of tuinvrouw en ieder zet zich 
naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de 
kerkgangers via een mooie en goed onderhouden 
entree de kerk binnengaan.  
Graag zouden ze eigenlijk wat meer belangstelling 
van de kerkgangers zien en goede suggesties te 
horen krijgen!  
 
Tuingroep Thomas: van harte proficiat met jullie 
zilveren jubileum en houd het nog heel lang vol! 
Huub van Houtert 
 

Gedoopt 
 

In de St. Petruskerk:  
Jaelyn Versteeden, Xenna van der 
Linden, Dylana Bartelings en Jade 
Medeiros Rodrigues 

 

Overleden 
 

 

� Riet Rijnders-van Heeswijk (85) 
� Gerard Soekardi (89) 
� Peter van Heijst (76) 
� Gonda Verkooijen-van Peperstraten (94) 
� Ludwig Sol (89) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 

� Wim Mennega (91) 
De uitvaart in St. Thomaskerk 

 

� Hans Sweere (80) 
Crematorium 
 

Mariakapel in Acht 
 

Vanaf 13 september beginnen 
de aannemers met de ver-
bouwing van de Mariakapel op 
Acht zodat die overdag open 
kan zijn. De verwachting is dat 
de werken begin oktober klaar 
zullen zijn.  
U kunt nu al in de agenda no-
teren  dat  onze bisschop, Mgr. 
De Korte, de Mariakapel zal in- 

zegenen op zondag 10 november tijdens de viering 
van 9.30 uur. Aansluitend is er een feestelijke 
receptie. 
 

Bedevaart Kevelaer 2019 
 

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een 
uitstekend verlopen bedevaart naar Kevelaer.  
Wederom was er weer veel belangstelling, getuige 
onze tot de laatste plaats gevulde grote reisbus.  
De twee vieringen in de kathedraal, de kleine en de 
grote kruisweg waren natuurlijk de absolute 
hoogtepunten die, opgeteld bij de goede sfeer en 
het prachtige weer, voor een mooie en zinvolle dag 
gezorgd hebben. Wilt u volgend jaar (weer) mee?  
Noteer dan alvast maar  voor alle zekerheid de 
datum: donderdag 20 augustus 2020.  

 

Broer van pater Alexis overleden 
 

Op zondagavond 8 september kreeg pater Alexis 
het droevige bericht vanuit Congo dat zijn oudere 
broer, Justin Romuald Ndzalouma overleden is. 
Langs deze weg bieden we pater Alexis en zijn 
familie, in het bijzonder zijn moeder, onze christe-
lijke deelneming aan en wensen hen sterkte bij dit 
verlies. Vanuit de parochie zal een aantal HH. 
Missen worden opgedragen voor de broer van pater 
Alexis. 
Pastoraal team en kerkbestuur 
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Emmaüsconcerten 2019/2020 
 

Sinds 2015 worden 
twee maal per jaar 
klassieke concerten in 
de Emmaüskerk ge-
houden.  
Concerten voor mu-
ziekliefhebbers van 
welke achtergrond dan 
ook. Protestant, Katho- 

liek, of anderszins, iedereen is welkom! 
 

Zaterdag 16 november 2019 staat het Emmaüs-
concert in het teken van Allerzielen en 
Eeuwigheidszondag (op deze laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, eind november, worden in veel 
protestantse kerken de overledenen herdacht). 
Tijdens dit concert wordt een verbinding tussen 
deze twee gedenkdagen gelegd.   

 
De Cantorij van de Theologische Universiteit in 
Kampen zingt dan werken van onder andere 
Buxtehude, Rutter en de Amerikaanse componist 
Lauridsen, waarin herdenken, troost en hoop 
centraal staan. Het koor wordt begeleid door Carl 
Visser, orgel. Het geheel staat onder leiding van 
dirigent/organist Sander van den Houten.  
U bent in de gelegenheid om na afloop van het 
concert een kaarsje te branden in de Stilteruimte 
achter in de kerk. 
 
15:30 uur ontvangst met koffie en thee 
16:00 – 17:00 uur concert 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder 
het genot van een drankje 
Toegang gratis, er is een deurcollecte 

 
Zaterdag 29 februari 2020 treedt mezzosopraan, 
harpiste en performer Ekaterina Levental op met 
haar autobiografische verhaal “De Weg”. Hierin  
vertelt zij het aangrijpende verhaal over haar vlucht 
uit de voormalige Sovjet Unie ten gevolge van het 
oplaaiend antisemitisme. Een verhaal over af-
wijzing, verlies, veerkracht en hoop, gezien door de 
ogen van een tiener. Geïllustreerd met prachtige 
muziek. 
 
Adres Emmaüskerk: Jan van der Wegestraat 2 in 
Eindhoven 
 

Programmafolder 
 

Lezingen, films, een bezinningsochtend: dit is een 
selectie van het gevarieerde aanbod aan activiteiten 
die we het komend werkjaar in onze parochie gaan 
organiseren. 
 
De programmafolders liggen achterin de kerken 
voor u klaar om mee te nemen. 
 
We hopen u bij één of meerdere van deze activi-
teiten te mogen begroeten. 

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  6 oktober 2019 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 

Ziek zijn, niet meer beter worden 

en dan…? 
 
 
 
 

 
 
 
 
Als je aan zeer zieke mensen vraagt waar ze het 
liefste zouden sterven zegt 80% ‘thuis met mijn 
eigen mensen om me heen’.  
 
Vierentwintig uur per dag zorgen voor een geliefd 
persoon in de laatste levensfase is een hele taak en 
slokt je helemaal op en de wereld om je heen wordt 
heel klein. Ook als je goede hulp hebt van thuiszorg 
en huisarts, het is pittig om dag in dag uit klaar te 
staan. Dan is het fijn om te weten dat er een grote 
groep gemotiveerde vrijwilligers klaar staat om dit 
proces te onder, steunen. Dat kan thuis zijn maar 
ook in een verpleeghuis of een hospice. 
 
Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij de organisatie 
VPTZ Nederland. Zij kunnen snel inspelen op een 
hulpvraag en als het nodig is kan nog dezelfde dag 
een vrijwilliger ingezet worden. Aan deze hulp zijn 
geen kosten verbonden. Vrijwilligers kiezen zeer 
bewust voor deze intensieve hulpverlening en zij 
krijgen allen eerst een opleiding. 
 
De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleeg-
kundige of huishoudelijke taken. Wel vervullen zij 
taken die normaliter ook door familieleden worden 
ingevuld. Zo krijgen de partner, kinderen en 
anderen die mee zorgen de mogelijkheid om als het 
ware even wat lucht te happen. Rustig een 
boodschap doen, even naar de kapper toe of een 
kopje koffie te gaan drinken met of bij vrienden. 
Gerustgesteld omdat er iemand thuis de zorg 
overgenomen heeft. 
 
Hoe kunt u een beroep op ons doen? Uw 
wijkverpleegkundige en huisarts kunnen u hierbij 
helpen. Informatie kunt u vinden op www.vptz-
eindhoven.nl of u kunt bellen naar 06 542 406 25. 
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Rozenkransmaand 
 

Vanouds is de oktober-
maand gewijd aan Maria 
en het bidden van de 
rozenkrans. 
In de kapel van Maria, 
Koningin van de Vrede 
aan de Fakkellaan, wordt  

iedere maandagavond om 19.00 uur het rozen-
hoedje gebeden, dus wilt u in deze speciale rozen-
kransmaand mee bidden dan bent u van harte 
welkom. 
Tot slot wijzen wij u er nog graag op dat de kapel 
aan de Fakkellaan en de Mariakapel in de St. 
Petruskerk overdag altijd open zijn voor het branden 
van een kaarsje en een gebed. 
 

Lezing Leo Fijen 
 

In het boek “Toekomst zien in de kerk” van Leo 
Fijen wordt met vijf kernpunten de deur van de Kerk 
naar de toekomst geopend. Leo Fijen is historicus 
en journalist en natuurlijk kent u hem van zijn tv-
programma’s. Hij komt ons vertellen waar onze 
kansen liggen en hoe we die concreet kunnen 
verzilveren. De Kerk heeft veel te bieden, maar wat 
doen wij er zelf mee? 
Maandagavond 30 september zal de heer Fijen ons 
meenemen in zijn visie op de toekomst van de Kerk. 
De deuren van de St. Petruskerk, aan de 
Kloosterdreef zijn vanaf 19.30 uur geopend en de 
lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis! 
 

Vieringen in onze parochie 
 

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 van het Heilig Hart 
 
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 
 

Joop van Kessel, 60 jaar priester 
 

Onlangs heeft een priester, parochiaan van 
Eindhoven Noord, zijn 60-jarig priesterfeest gevierd. 
Na een telefoontje van een goede vriend van deze 
priester en ook parochiaan, met de vraag of we hier 
mogelijk aandacht aan konden schenken in ons P’S 
Nieuws, heb ik recentelijk een uitermate boeiend 
gesprek met die priester gehad.  
 
Joop van Kessel, zo heet hij, is een echte 
Vlokhovense jongen, geboren op 7 juli 1934 als 
zoon van meubelmaker van Kessel, destijds 
gevestigd aan de Woenselsestraat 17, tegen-
woordig Vlokhovenseweg geheten. Na de lagere 
school, ook aan de Woenselsestraat, is hij naar het 
seminarie van de Paters van de Heilige Familie in 
Kaatsheuvel vertrokken, het ‘seminarie voor de 
armen’ zoals hij het zelf noemt want kinderen van 
welgestelde ouders gingen naar andere semina-
ries…!  
 
Na het klein semi-
narie heeft hij het 
groot seminarie ge-
daan in Oudenbosch 
waar hij op 25 juli 
1959 zijn priester-
wijding heeft ont-
vangen. Na nog een 
jaar theologie te 
hebben gestudeerd  
werd hem vanuit zijn congregatie ‘geadviseerd’  
om in Tilburg Frans te gaan studeren met het 
vooruitzicht om Frans te gaan doceren op het 
seminarie. Na die twee jaar durende studie heeft hij 
inderdaad even als leraar Frans aan een seminarie 
voor late roepingen in Horst gewerkt.  
 
Maar al snel, in 1963, kreeg hij het vriendelijke 
verzoek om als missionaris naar Chili te vertrekken, 
een land waar géén Frans maar wél Spaans 
gesproken wordt. Eind oktober 1963 is hij 
uiteindelijk vertrokken, heeft in Talca 2 maanden 
Spaans gestudeerd en met Kerstmis is hij naar 
Santiago en daarna naar het 1700 km noordelijker 
gelegen Tocopilla vertrokken, een stadje in het 
noorden van Chili, in het echte indianengebied. 
Hieraan bewaart hij eigenlijk zijn mooiste her-
inneringen. Met een studiegenoot heeft hij hier een 
parochie opgezet: Joop heeft letterlijk de handen uit 
de mouwen gestoken en als ‘bouwvakker’ gewerkt, 
samen en één met de inwoners. Ook heeft hij hier 
als priester-arbeider gewerkt.  
 
Behalve met zijn handen heeft hij ook en vooral met 
zijn hoofd gewerkt: gestudeerd en gedoceerd aan 
universiteiten met als specialisatie de participerende 
observatie. In 2009 is hij weer teruggekeerd naar 
Nederland maar heeft zijn jubileum onlangs in Chili 
gevierd. Een boeiend verteller die erg veel gedaan 
en meegemaakt heeft en een rechtgeaard pleit-
bezorger van de indianen was en is! 
Huub van Houtert     

 

 


