
Dat kan met een briefje in de bus van de pas-
torie, telefonisch (op werkdagen tussen 9.30 en 
12.00 uur) op 040 269 75 61 ter attentie van 
pastoor Goris, of per email:  
jgoris@petrus-ehv.nl  
Bij het aanmelden graag uw naam, adres en 
telefoonnummer doorgeven. Ook graag aan-
geven of u op eigen gelegenheid komt of graag 
opgehaald en thuisgebracht wordt. 
Pastoor J. Goris 
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Dit jaar won Marga Minco de P.C. Hooft-prijs. Een 
van haar bekendste verhalen is ‘Het Adres’ waarin 
zij vertelt over de dochter van een echtpaar dat niet 
uit de oorlogsvervolging is teruggekomen. Zij gaat 
op zoek naar de plaats waar haar ouders waarde-
volle spullen hadden ondergebracht, vooral huis-
raad. Ze durft die plaats ver na de oorlog te bezoe-
ken maar is daar duidelijk niet welkom!  
Na herhaalde pogingen mag ze binnenkomen maar 
niet van harte. Ze ontdekt dan de bewuste spullen 
maar mag er niets van meenemen, ook niet na jaren 
van procederen. Bij de uitreiking van de P.C. Hooft 
prijs dit jaar blijkt in de jury een kleinzoon van de 
mensen waar die spullen waren te zitten. Hij biedt 
zijn excuses aan en belooft  te gaan uitzoeken of er 
nog spullen zijn die vervolgens naar de familie van 
die dochter terug zouden kunnen. Een vreemde 
oplossing voor een destijds niet geboden gastvrij-
heid! 
Dit actuele verhaal doet mij denken aan de manier 
waarop Maria en Jozef op weg naar Jeruzalem niet 
welkom waren in de herberg: een hoogzwangere 
vrouw met haar man, afkomstig uit een andere, 
armoedige streek van het land. Wil je die overlast in 
je  herberg of  zijn vreemdelingen  sowieso niet wel- 

kom? De herberg was in ieder geval niét gastvrij! 
Waar in het eerste verhaal werd uitgegaan van de 
idee dat land, stad en straat ‘Judenfrei’ moesten 
zijn, was het in die herberg niet veel anders. Liever 
geen hoogzwangere vrouw, liever geen vreemdeling 
uit een andere streek. ‘Gastvrij’ kreeg daarom een 
heel andere betekenis: zoals ‘Judenfrei’ betekende 
dat er geen Joden mochten zijn, betekende het in 
de herberg dat er geen gasten mochten zijn.  
Het kerstverhaal verder lezend zien we dat Maria en 
Jozef in de stal aankomen waar hun kind geboren
wordt en waar iedereen welkom is tot de meest 
vreemde figuren aan toe: herders (vaak arm), 
vreemdelingen van buitenaf (welgesteld met dure 
cadeaus bij zich) en allemaal zijn ze welkom bij dat 
kerstkind: de Christus, de Verlosser. Zo mag het 
hopelijk ook voor ons zijn in deze dagen rond kerst. 
We zijn welkom bij onze gastheer Jezus en we zijn 
ook welkom bij anderen én anderen bij ons. Gastvrij 
zijn betekent dus niet vrij ván gasten maar vrij vóór 
gasten. Huis en hart openstellen voor anderen en 
zo het voorbeeld van Maria en Jozef en hun kerst-
kind daar in die stal volgen. Ik wens u, mede na-
mens mijn collega’s een Zalig Kerstfeest. 
Henry Vermeulen, diaken    

Een gastvrije kerst 

 

We beginnen rond 20.00 uur en sluiten af om 
00.30 uur. Mocht u geen vervoer hebben die 
avond en niet alleen over straat willen gaan, 
laat het ons dan weten: wij proberen dan een 
chauffeur te regelen. Met het oog op dat laatste 
vraag ik of er vrijwilligers zijn die ik kan benade-
ren voor het ophalen en thuisbrengen van men-
sen op deze avond. Voor drinken en knabbeljes 
wordt gezorgd. Graag van tevoren (voor 30 
december) laten weten of u komt.  

Oudjaarsavond op de pastorie! 
Net als vorige jaren bent u op 31 december welkom op de pastorie om oudjaarsavond te vieren. 
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Overleden 
 

 

� Jan van de Water (84) 
De uitvaart in kapel v.h. H. Hart 

 
� Gerard Wolfs (87) 
� Rie Meijers-Merkx (89) 
De uitvaarten in St. Petruskerk 

 
� Wim van de Kamp (88) 
� Annie de Groen-Overmeijer (82) 
� Hetty Cornelis-van Eerdewijk (90)
De uitvaarten in St. Antonius Abtkerk 

 
� Riet Schreuder-van Amelsvoord (92)
De uitvaart in St. Thomaskerk 

 
� Riet Sullivan-van Son (89) 
� Hennie Alsters-Hendrikse (84) 
Crematorium 
 

Katholiek worden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u als volwassene er over nadenkt om
tholiek te worden, willen wij u daar graag bij be
geleiden. 
Het zogenaamde catechumenaat, dat wil zeggen 
het inleiden van een niet-christen in de Kerk, vraagt 
een voorbereiding van ruim een jaar. In dit voor
bereidingsjaar komt u samen met andere mensen 
die ook katholiek willen worden om de paar weken 
bij elkaar.  
Tijdens deze bijeenkomsten die gehouden worden 
in het Kerktrefcentrum van de St. Petruskerk is er 
aandacht voor allerlei vragen die met geloof en Kerk 
te maken hebben. Wellicht zijn dit ook uw vragen, 
maar heeft u andere vragen, dan krijgt u vast en 
zeker antwoord. 
 
Aanmelden 
Als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact op
nemen met diaken Henry Vermeulen door het stu
ren van een e-mail naar h.vermeulen@petrus
onder vermelding van uw telefoonnummer. Gelieve 
dit als volgt te typen 0612345678 of 0401234567, 
dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
Henry Vermeulen, diaken 
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Informatieavond Vormsel
 

Wilt u graag dat uw zoon of dochter 
het Vormsel ontvangt, en nog belang
rijker, wil hij of zij dit zelf ook, kom 
dan naar de informatieavond op 
woensdag 13 februari

nodiging geldt voor jongens en meisjes die in groep 
acht van de basisschool zitten of al op het voort
gezet onderwijs zijn. 
De voorbereiding op het Vormsel start in maart 
2020 en loopt tot ongeveer mei 2021. De Vormsel
viering is rond Pinksteren 2021. 
Tot de zomervakantie van 2020 zijn er drie bijeen
komsten. Na de vakantie starten we weer in oktober 
en komen dan ongeveer een keer per maand bij el
kaar. 
Mocht u geïnteresseerd zijn kom dan samen, ouder 
en vormeling, naar de informatieavond op 
dag 12 februari 2020 om 19.00 uur
centrum aan de Kloosterdreef.
Als u nog vragen heeft kunt u een mailtje sturen 
naar vormsel@petrus-ehv.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden voor de informatiebijeenkomst.
 

Gastvrijheid 

de herders op bezoek. Mannen die door de anderen 
werden genegeerd en weggehoond. 
Als kerk zijn we geroepen om een gastvrije ge
meenschap te zijn. Om mensen met open armen te 
ontvangen, ook de mensen waarvan wij vinden dat 
ze niet zo zijn als wij. Die misschien niet zo ver
trouwd zijn met de gebruiken en gebeden. Die wel
licht ook graag een kopje koffie willen drinken aan 
uw tafel. 
Ontvang deze mensen hartelijk zodat ze zich wel
kom voelen en zich ook thuis gaan voelen. 
Alleen samen kunnen we de gemeenschap zijn in 
Christus naam. Daarom willen we dit kerkelijk jaar 
na de voorbede samen bidden:
 
Menslievende God, bij U en bij Uw Zoon Jezus
wij altijd welkom met onze vreugde en zorgen.
Moge ook wij met een open hart
len in Uw liefde en gastvrijheid.
schap tot een warm thuis,
moeting met U en met elkaar
gekend. Amen. 
 

Kerstconcert 
 

Voor iedereen die het nog niet genoteerd had: 
zondagmiddag 22 december is om 15.00 uur de 
kerstsamenzang in de St. 
Petruskoor en de Cantores Vianney.
Een mooi gelegenheid om alvast in kerststemming
te komen! 
 

Eerdewijk (90) 
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Bestuurssamenstelling 
Dit jaar speelden twee personele wis
selingen binnen het parochiebestuur. 
We hebben sinds het voorjaar van 
2019 twee nieuwe bestuursleden: 
Paulien Burgers voor de portefeuille Personeel 
& Organisatie en Aloys Putmans voor de porte
feuille Gebouwen. Paulien en Aloys zijn de op
volgers van respectievelijk Marleen Koolen en 
Leo van Uffelen, die beiden reeds in december 
2018 hun taken binnen het bestuur hadden 
neergelegd.  
 
Vrijwilligerszorg 
Dit jaar was er geen vrijwilligersmiddag. De reden 
hiervan was dat alle inzet was gericht op de organi
satie van de feestelijke viering van de herdenking 
van de 75-jarige bevrijding van de Duitse bezetting. 
Met heel veel vrijwilligers, parochianen en speciaal 
genodigden hebben we op zondag 22 september 
een meer dan geslaagde en feestelijke Eucharistie
viering beleefd, waarin onze bisschop mgr. De Korte 
voorging. Het was een in alle opzichten geslaagde 
dag, die het ontbreken van een vrijwilligersdag ruim
schoots heeft gecompenseerd. Ook in 2019 hebben 
onze ‘Vrienden van Sint Petrus’ weer de nodige ac
tiviteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse taxatie
dag ‘Tussen Kunst en Kitsch’ in september. 
Dankzij de inzet van de Vrienden is sinds afgelopen 
voorjaar de kruisweg in de St. Petruskerk volledig 
gerestaureerd.  
 
Financiën  
Ook dit jaar heeft onze penningmeester er weer 
voor gezorgd dat er een sluitende begroting voor 
het jaar 2020 bij het bisdom kan worden aan
geleverd.  
 

Bezoek onze kerststallen
 

Tijdens de komende weken is er een tentoonstelling 
ingericht in de St. Petruskerk met kerststallen.
Naast de grote kerststal van de kerk zelf zijn er en
kele tientallen kerststallen te zien uit diverse landen. 
Diverse soorten en maten, een lust voor het oog om 
te zien. Zeker de moeite waard om samen met de 
kinderen of kleinkinderen een keertje langs te ko
men. 
De kerk is geopend 
op de zaterdagen 14, 
21, 28 december en 
4 januari van 13.30 
uur tot 16.00 uur. 
Tevens is de kerk 
geopend op Eerste 
Kerstdag van 13.30 
tot 16.00 uur. 
 

Terugblik van het parochiebestuur op het bijna voorbije jaar 2019
 Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden om vanuit het parochiebestuur kort terug te blikken 
op wat er het afgelopen jaar op de bestuurstafel van onze parochie heeft gespeeld. 
het nieuwe jaar 2020 voor de deur het juiste
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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, 
Jansen en Peggie van de Molengraft.
 

Volgende kopijdatum: zon
 
De redactie behoudt zich het recht voor
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Geen sinecure, gezien de steeds verder 
stijgende kosten voor bijvoorbeeld het 
onderhoud van de gebouwen binnen on
ze parochie en de inkomsten van de 
parochie die onder druk blijven staan.
 
Gebouwen 
De ontwikkeling van plannen voor de toe
komst van onze leegstaande kerkge
bouwen, die ook moeten zorgen voor 
inkomsten voor de parochie, heeft ook het 
afgelopen jaar de bestuursagenda gedo
mineerd, en zal dat ook het komende jaar 
doen.  We  hebben

jaar de verbouwing van de Mariakapel in de St. 
Antonius Abtkerk te Acht afgerond. Hierdoor is de 
kapel overdag altijd toegankelijk. Op 10 november 
heeft onze bisschop mgr. De Korte de verbouwde 
Mariakapel na afloop van de zondagse 
viering ingezegend. 
 
Andere activiteiten binnen de portefeuille gebouwen 
die in het bijzonder genoemd kunnen worden: ople
vering van het nieuwe parkeersysteem voor het 
parkeerterrein rond de St. Petruskerk, aanvang van 
de herstelwerkzaamheden van de glas
ramen van de St. Petruskerk en de aanpak van de 
verwarmingsinstallatie in de 
voor zorgt dat onze parochianen er deze winter 
warmpjes bijzitten.  
 
Het parochiebestuur maakt van deze gelegenheid 
gebruik om alle vrijwilligers hartelijk 
voor hun inzet het afgelopen jaar, waardoor bijvoor
beeld de activiteiten zoals genoemd in dit artikel 
mede mogelijk zijn geworden. 
 
Wij wensen u allen zalige kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar! 
Hans Zwepink, secretaris, n
bestuur.  
 

Terugblik van het parochiebestuur op het bijna voorbije jaar 2019

Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden om vanuit het parochiebestuur kort terug te blikken 
op wat er het afgelopen jaar op de bestuurstafel van onze parochie heeft gespeeld. 
het nieuwe jaar 2020 voor de deur het juiste moment om kort terug te blikken. 

Terug 

blik 
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Financiën; 
Gebouwen. 
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zondag  19 januari 2020 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 
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Van de Voedselbank 
 

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor 
de persoonlijke en kerkelijke giften en 
het inzamelen van voedsel (product van 
de maand) waarmee wij heel erg zijn ge
holpen.  
We hadden verwacht dat het aantal 
cliënten  van  de  Voedselbank zachtjes
aan zou afnemen, zeker nu de crisis 
Maar helaas moeten we vaststellen dat het 
aantal klanten stabiel blijft en zelfs een beetje stijgt. 
Momenteel maken ongeveer 600 gezinnen gebruik 
van de Voedselbank, dat is ongeveer 1250 perso
nen. Het is heel schrijnend dat het aantal klanten 
ouder dan 50 jaar toeneemt; dit aantal is in een half 
jaar tijd verdubbeld. 
Het criterium waaraan mensen moeten voldoen om 
voor een pakket in aanmerking te komen is te vin
den op www.voedselbankeindhoven.nl
Momenteel delen we op drie plaatsen in Eindhoven 
uit: het Ir. Philipshuis aan de Fakkellaan, de Chr. 
Ger. Kerk aan de Orionstraat en op de Kanaaldijk 
waar alles is verbouwd om het mogelijk te maken uit 
te delen voor alle klanten uit Midden en Zuid Eind
hoven. Ook aan het sociale aspect is gedacht: 
onder het genot van een kopje koff
mensen een praatje met elkaar maken.
 

Voor spoedeisende zaken

In

 

De vieringen met Kerstmis, op Oudjaarsdag en op Nieuwjaarsdag
 

Maandag 16 december 
19.00 uur boeteviering   
 
Kerstavond, dinsdag 24 december
16.30 uur peuter/kleuterviering 
18.00 uur gezinsviering  
19.45 uur eucharistieviering  
20.00 uur eucharistieviering   
21.00 uur eucharistieviering  
22.00 uur eucharistieviering  
22.30 uur eucharistieviering  
 
Eerste kerstdag, woensdag 25 december
09.30 uur eucharistieviering  
10.00 uur eucharistieviering  
11.00 uur eucharistieviering  
 
Tweede kerstdag, donderdag 26 december
10.00 uur eucharistieviering  
10.00 uur eucharistieviering  
 
 Oudjaarsdag, dinsdag 31 december
19.00 uur eucharistieviering  
 
 Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari
10.00 uur eucharistieviering  
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Allereerst wil ik iedereen bedanken voor 
soonlijke en kerkelijke giften en 
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We hadden verwacht dat het aantal 
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Momenteel maken ongeveer 600 gezinnen gebruik 
van de Voedselbank, dat is ongeveer 1250 perso-
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Het criterium waaraan mensen moeten voldoen om 
voor een pakket in aanmerking te komen is te vin-
den op www.voedselbankeindhoven.nl     
Momenteel delen we op drie plaatsen in Eindhoven 

de Fakkellaan, de Chr. 
Ger. Kerk aan de Orionstraat en op de Kanaaldijk 
waar alles is verbouwd om het mogelijk te maken uit 
te delen voor alle klanten uit Midden en Zuid Eind-
hoven. Ook aan het sociale aspect is gedacht: 
onder het genot van een kopje koffie kunnen de 
mensen een praatje met elkaar maken. 

We moeten helaas constateren dat in
toenemende mate de voedselleve
ties door de grote producenten maar 
ook door de winkelbedrijven afneemt. 
Denk hierbij aan het afprijzen in de 
avonduren en andere formules om 
toch nog een deel van hun waren te 
kunnen verkopen. 

 
Bij de huidige aanwas van klanten is het 

noodzakelijk om op vijf 
len. Mocht u ons mee willen helpen, neem dan con
tact met ons op: www.voedselbankeindhoven.nl  
Hier vindt u ook de openstaande vacatures.
 
We zijn de kerkelijke gemeenschap dankbaar dat zij 
haar steun nog altijd voortzet. Voor e
vorm van een hooggewaardeerde financiële bijdra
ge en daarnaast door het inzamelen van het product 
van de maand. Dat blijft 
raad op peil te houden. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor de goede 
samenwerking in de afgelo
ervan uit dat we ook het komend jaar weer op uw 
medewerking mogen rekenen.
Jelle Krol, voorzitter Voedselbank Eindhoven

Voor spoedeisende zaken- zoals ziekenzalving en overlijden 

06 24 50 79 21.  

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

De vieringen met Kerstmis, op Oudjaarsdag en op Nieuwjaarsdag

Kapel v.h. Heilig Hart 

Kerstavond, dinsdag 24 december 
St. Thomaskerk 
St. Antonius Abtkerk - samenzang 
St. Antonius Abtkerk – zanggroep Cascade
St. Petruskerk – Petruskoor en kinderwoorddienst
St. Thomaskerk – Thomaskoor 
St. Antonius Abtkerk – Nova Canta 
St. Petruskerk – Cantores Vianney 

Eerste kerstdag, woensdag 25 december 
St. Antonius Abtkerk –  Cantorij St. Antonius Abt
St. Petruskerk - met kinderwoorddienst – Cantores Vianney
St. Thomaskerk – Matteuskoor 

Tweede kerstdag, donderdag 26 december 
Kapel v.h. Heilig Hart - Kefaskoor 
Antoniushuis  

Oudjaarsdag, dinsdag 31 december 
Kapel v.h. Heilig Hart 

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 
Kapel v.h. Heilig Hart 

 

  

  

We moeten helaas constateren dat in
toenemende mate de voedselleveran-
ties door de grote producenten maar 
ook door de winkelbedrijven afneemt. 
Denk hierbij aan het afprijzen in de 
avonduren en andere formules om 
toch nog een deel van hun waren te 
kunnen verkopen.  

Bij de huidige aanwas van klanten is het  
 dagen in de week uit te de-

ons mee willen helpen, neem dan con-
tact met ons op: www.voedselbankeindhoven.nl   

de openstaande vacatures. 

We zijn de kerkelijke gemeenschap dankbaar dat zij 
haar steun nog altijd voortzet. Voor een deel in de 
vorm van een hooggewaardeerde financiële bijdra-
ge en daarnaast door het inzamelen van het product 
van de maand. Dat blijft hard nodig om onze voor-

 
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor de goede 
samenwerking in de afgelopen periode en we gaan 
ervan uit dat we ook het komend jaar weer op uw 
medewerking mogen rekenen. 
Jelle Krol, voorzitter Voedselbank Eindhoven 

zoals ziekenzalving en overlijden – belt u:  

De vieringen met Kerstmis, op Oudjaarsdag en op Nieuwjaarsdag 

zanggroep Cascade 
en kinderwoorddienst 

Cantorij St. Antonius Abt 
Cantores Vianney 

 

 

 

 

 


