
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Pinksteren sluiten we de liturgische Paastijd af 
en gaan we verder met de gewone tijd door het jaar. 
 
Terwijl ik dit schrijf heeft het kabinet net de eerste 
versoepelingen in de corona lockdown aangekon
digd. Kunnen we ons dan in de burgerlijke samen
leving ook gaan opmaken voor het verder gaan met 
de gewone tijd? Alleen de tijd zelf zal het ons leren. 
 
Maar hoe gaat die gewone tijd er uit zien? Net zoals 
de tijd voor corona, of zullen we moeten wennen 
aan het nieuwe normaal? Een samenleving waarin 
je anderhalve meter van elkaar moet blijven, geen 
afscheid kunt nemen van overleden dierbaren, geen 
doop- of huwelijksfeest mag geven en maar zeer 
beperkt deelnemen aan de Eucharistie is nauwelijks 
nog Christelijk te noemen. Maar laten we eerlijk zijn, 
was de samenleving waarin we leefden voor corona 
nog wel Christelijk te noemen, of was Christus in het 
leven van velen allang geen beslissende factor 
meer? De samenleving, het woord zegt het al, is 
niet enkel de overheid dat zijn we allemaal samen.
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”, zo 
luidt de campagnekreet van de overheid
net zo goed zeggen: “Alleen samen krijgen we
Christendom er weer boven op.”  

Geloven in Christus en onze 
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Met Pinksteren sluiten we de liturgische Paastijd af 
en gaan we verder met de gewone tijd door het jaar. 

Terwijl ik dit schrijf heeft het kabinet net de eerste 
versoepelingen in de corona lockdown aangekon-
digd. Kunnen we ons dan in de burgerlijke samen-
leving ook gaan opmaken voor het verder gaan met 
de gewone tijd? Alleen de tijd zelf zal het ons leren.  

Maar hoe gaat die gewone tijd er uit zien? Net zoals 
tijd voor corona, of zullen we moeten wennen 

aan het nieuwe normaal? Een samenleving waarin 
je anderhalve meter van elkaar moet blijven, geen 
afscheid kunt nemen van overleden dierbaren, geen 

of huwelijksfeest mag geven en maar zeer 
aan de Eucharistie is nauwelijks 

nog Christelijk te noemen. Maar laten we eerlijk zijn, 
was de samenleving waarin we leefden voor corona 
nog wel Christelijk te noemen, of was Christus in het 
leven van velen allang geen beslissende factor 

ing, het woord zegt het al, is 
niet enkel de overheid dat zijn we allemaal samen.
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”, zo 
luidt de campagnekreet van de overheid; je kunt dus 

“Alleen samen krijgen we het

Het coronavirus is een ramp: mensen vereen
zamen, worden ziek en sterven zelfs en de econo
mie krijgt harde klappen. Het zal, ook als corona 
eenmaal onder controle is, nog een hele tijd duren 
voordat alle leed geleden is. 
 
En toch is het misschien mogelijk dat uit al die 
ellende uiteindelijk nog iets goeds voortkomt. 
neer we namelijk beseff
missen in de coronatijd de menselijke contacten zijn 
of om het meer Christelijk te zeggen; liefde van en 
voor onze naaste. En dat we met al onze kennis, 
bezittingen en macht niet kunnen voorkomen dat we 
getroffen worden door rampspo
eindelijk de dood voor ieder van ons. Dat we maar 
één hoop hebben. Zoals de Evangelist Johannes 
het uitdrukt: “Zozeer immers heef
liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verl
zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” Geloven 
in Christus en onze naaste beminnen als onszelf. 
 
Als we dat samen voor elkaar krijgen, dan wordt de 
toekomst niet normaal, dan wordt die super. 
Paul Geelen, kapelaan 
 

Geloven in Christus en onze naaste beminnen als onszelf
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Voor spoedeisende zaken  -zoals ziekenzalving en overlijden

06 24 50 79 21. 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

Het coronavirus is een ramp: mensen vereen-
zamen, worden ziek en sterven zelfs en de econo-
mie krijgt harde klappen. Het zal, ook als corona 
eenmaal onder controle is, nog een hele tijd duren 
voordat alle leed geleden is.  

En toch is het misschien mogelijk dat uit al die 
ellende uiteindelijk nog iets goeds voortkomt. Wan-

we namelijk beseffen dat wat we het meest 
missen in de coronatijd de menselijke contacten zijn 
of om het meer Christelijk te zeggen; liefde van en 
voor onze naaste. En dat we met al onze kennis, 
bezittingen en macht niet kunnen voorkomen dat we 
getroffen worden door rampspoed, lijden en uit-
eindelijk de dood voor ieder van ons. Dat we maar 

n hoop hebben. Zoals de Evangelist Johannes 
: “Zozeer immers heeft God de wereld 

liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren 
zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” Geloven 
in Christus en onze naaste beminnen als onszelf.  

Als we dat samen voor elkaar krijgen, dan wordt de 
toekomst niet normaal, dan wordt die super.  
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In onze parochie zijn overleden:  
 

� Joke van de Donk-van Brunschot (91)
St. Antonius Abtkerk 

 
� Adje de Jong-Pinxteren (82) 
� Theo Uppelschoten (82) 
� Martien van Kleef (86) 
� Gerda Lemmen-Dijstelbloem (77) 
� Mia Gerrits-van Heeswijk (78) 
� Door de Jonge-van Riet (99) 
St. Petruskerk 
 
� Louise de Waard-Rijckaert (84) 
St. Thomaskerk 

 

Maria ter Dommele nodigt uit!
 

De afgelopen weken hebben we al verschillende 
“bedevaartgangers” mogen ontvangen in de
Petruskerk.  
Normaal gesproken vinden er in het voorjaar en in 
de zomer tal van processies en bedevaarten plaats. 
Dit jaar kunnen drukke bedevaarten helaas nog niet 
doorgaan. Daarom hebben we in de St. Petruskerk 
25 replica’s van Mariabeelden in bedevaartplaatsen 
uit binnen- en buitenland tentoongesteld.
 
Ook zijn er devotiebeeldjes van Maria te zien. Er is 
een catalogus met een korte geschiedenis over het 
ontstaan van de bedevaartplaatsen te koop. 
 
Iedere zaterdagmiddag in mei zullen ook enkele 
vrijwilligers zorgen voor stemmige achtergrond
muziek met een Mariaal tintje. 
 
Data: op zaterdagmiddagen t/m 14 augustus van 
13.30 tot 16.00 uur.  
Zondag 15 augustus (Maria Hemelvaart) is de kerk 
ook geopend van 13.30 tot 16.00 uur 
Entree: gratis. 
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“bedevaartgangers” mogen ontvangen in de St.

Normaal gesproken vinden er in het voorjaar en in 
de zomer tal van processies en bedevaarten plaats. 
Dit jaar kunnen drukke bedevaarten helaas nog niet 
doorgaan. Daarom hebben we in de St. Petruskerk 

bedevaartplaatsen 
land tentoongesteld. 

Ook zijn er devotiebeeldjes van Maria te zien. Er is 
een catalogus met een korte geschiedenis over het 
ontstaan van de bedevaartplaatsen te koop.  

Iedere zaterdagmiddag in mei zullen ook enkele 
oor stemmige achtergrond-

Data: op zaterdagmiddagen t/m 14 augustus van 

Zondag 15 augustus (Maria Hemelvaart) is de kerk 
 

Beperkte verruiming in R.

Kerk voor grote kerkgebouwen
 

De Nederlandse Bisschoppen hebben 
besloten een beperkte verruiming toe 
te staan voor wat betreft het aantal 
aanwezigen bij vieringen. Met ingang 
van 29 april 
het volgende:

 
- St. Petruskerk: 100 bezoekers
- St. Antonius Abtkerk 60 bezoekers
- St. Thomaskerk 50 bezoekers

 
De huidige fase van de coronapandemie
‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepe
ling toe, vinden de bisschoppen.
 
De bisschoppen benadrukken d
cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid 
terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerke
lijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms
Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort 
gelden met alle regels over het onderl
van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
 
Vanaf het begin van de pandemie hebben de 
bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van 
besmetting mag worden.  
 
Wat onze parochie betreft: aanmelden blijft nood
zakelijk. 
 

Rectificatie 
 

In het vorige 
uitwerken van de tekst
ineens is het weer Pasen” 
Henry Vermeulen een storende fout 
geslopen. 

In de zin: ‘Want Jezus opent voor ons de poorten 
van de hel…’ moet ‘hel’ natuurlijk ‘hemel’ zijn.
De fout werd pas ontdekt toen het P’S nieuws al 
gedrukt was, dus in de papieren versie staat de 
verkeerde tekst. Gelukkig kon het in de digitale 
versie nog worden aangepast, zodat het daar wel 
goed in is gepubliceerd.  
Excuses, ook aan de auteur.
 

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, Anne 
Jansen en Peggie van de Molengraft.
 

Volgende kopijdatum: zondag 6 juni 
 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te re

  

 

 

Beperkte verruiming in R.-K. 

Kerk voor grote kerkgebouwen 

De Nederlandse Bisschoppen hebben 
besloten een beperkte verruiming toe 
te staan voor wat betreft het aantal 
aanwezigen bij vieringen. Met ingang 
van 29 april geldt voor onze parochie 
het volgende: 

St. Petruskerk: 100 bezoekers 
St. Antonius Abtkerk 60 bezoekers 
St. Thomaskerk 50 bezoekers 

De huidige fase van de coronapandemie, die als 
‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepe-
ling toe, vinden de bisschoppen. 

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-
cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en 
terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerke-
lijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-
Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort 
gelden met alle regels over het onderling houden 
van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. 

Vanaf het begin van de pandemie hebben de 
bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van 

 

Wat onze parochie betreft: aanmelden blijft nood-

In het vorige P’S nieuws is bij het 
uitwerken van de tekst “En dan 
ineens is het weer Pasen” van 
Henry Vermeulen een storende fout 
geslopen.  

In de zin: ‘Want Jezus opent voor ons de poorten 
van de hel…’ moet ‘hel’ natuurlijk ‘hemel’ zijn. 
De fout werd pas ontdekt toen het P’S nieuws al 
gedrukt was, dus in de papieren versie staat de 
verkeerde tekst. Gelukkig kon het in de digitale 
versie nog worden aangepast, zodat het daar wel 

 
Excuses, ook aan de auteur. 

is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31 
5623 DB  Eindhoven, tel: 040 269 75 61 

redactie@petrus-ehv.nl 

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

zondag 6 juni 2021 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
 redigeren en in te korten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het bereiken van de pensioengerechtigde 
tijd eind mei breekt voor pastor Norbert Schallen
berg een nieuwe fase aan in zijn leven. Eén van de 
dingen die veranderen is dat hij Eindhoven gaat 
verlaten. Daarmee komt per 1 juli ook een eind aan 
zijn vaste assistentie in onze parochie sinds 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Schallenberg 
 

Binnen onze parochie heeft pastor Schallenberg 
zich met name bezig gehouden met de lerende 
functie, denk aan de ALPHA-cursussen die hij 
verzorgde, zowel in onze parochie als interkerkelijk, 
en de maandelijkse bijbelavonden. Daarnaast draai
de hij natuurlijk ook mee in het dagelijkse pastoraat.
Ook na zijn pensionering zal pastor Schallenberg 
doorgaan met studeren en cursussen verzorgen, zij
het dan op een andere plaats. 

Afscheid pastor Norbert Schallenberg en kapelaan Harm Eskes

Aan beide collegae zeg ik, mede namens de andere leden van het pastoraal team, van harte dank voor 
inzet en betrokkenheid, en ik wens hun Gods zegen voor de toekomst.
 
Tot slot: we hebben op een half jaar tijd afscheid genomen van 3 teamleden. Ik hoop en bid (en ga er ook 
vanuit) dat de huidige teamleden voor langere tijd op post zullen blijven, en 
bisdom voor versterking. 
Pastoor J. Goris 
 

Dank voor uw extra bijdrage!
 

Iets meer dan een jaar 
geleden, bij het begin 
van de coronacrisis, 
leek het erop dat ook 
de parochie financieel 
zwaar getroffen zou 
worden. In het ergste 
geval zouden we een 
tekort hebben van zo‘n  
€ 400.000,- Natuurlijk zijn de inkomsten uit collectes 
en offerblokken drastisch lager dan de afgelopen 
jaren, maar daar staat tegenover dat velen van u op 
een andere manier een extra steentje hebben 
bijgedragen. Dankzij die extra giften lukt het de 
parochie om ook op de jaarrekening van 2020 
zwarte cijfers te schrijven. 
 
Aan u allen een heel hartelijk dank u wel voor die 
extra bijdrage! 
Kerkbestuur St. Petrus’ Stoel 
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erzorgde, zowel in onze parochie als interkerkelijk, 
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Ook kapelaan Harm Eskes wacht een nieuwe 
uitdaging. Zoals al bekend was bij zijn benoeming 
op 1 januari zou dat slechts een benoeming zijn 
voor een half jaar. Gedurende die 
heeft kapelaan Eskes een groot deel van de taken 
overgenomen van Marjel
gericht op de kinderen/gezinscatechese: een taak 
die hem prima afging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harm Eskes
 

Per 1 juli wacht kapelaan Eskes dus een nieuwe uit
daging elders. Op het moment dat het parochieblad 
gedrukt werd was nog niet 
benoeming dit wordt. 
 

Afscheid pastor Norbert Schallenberg en kapelaan Harm Eskes

 

Aan beide collegae zeg ik, mede namens de andere leden van het pastoraal team, van harte dank voor 
inzet en betrokkenheid, en ik wens hun Gods zegen voor de toekomst. 

Tot slot: we hebben op een half jaar tijd afscheid genomen van 3 teamleden. Ik hoop en bid (en ga er ook 
vanuit) dat de huidige teamleden voor langere tijd op post zullen blijven, en ben zeker vragende partij bij het 

Dank voor uw extra bijdrage! 

Natuurlijk zijn de inkomsten uit collectes 
en offerblokken drastisch lager dan de afgelopen 
jaren, maar daar staat tegenover dat velen van u op 
een andere manier een extra steentje hebben 
bijgedragen. Dankzij die extra giften lukt het de 

de jaarrekening van 2020 

Aan u allen een heel hartelijk dank u wel voor die 

Hoe u uw kerkbijdrage kunt betalen?
 

Door zelf uw bijdrage over te maken op
 

NL 11 RABO 015 820 5111
 
ten name van Parochie St. Petrus ‘Stoel te 
Eindhoven onder vermelding van “Kerkbijdrage”.
 

Door middel van een automatische periodieke 
betaling. Via internetbankieren kunt u dit zelf 
regelen. Ook kunt u uw bank opdracht geven om 
een automatische betaling te regelen.
 
Via een automatische incasso. Hierbij machtigt u 
de parochie om maandelijks, 
halfjaar of jaarlijks een vast bedrag van uw 
rekening af te laten schrijven. 
Dat bespaart de parochie veel werk en het is voor 
u heel gemakkelijk.  
U hoeft alleen het machtigingsformulier in te vullen 
en hebt er verder geen omkijken meer
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Ook kapelaan Harm Eskes wacht een nieuwe 
uitdaging. Zoals al bekend was bij zijn benoeming 
op 1 januari zou dat slechts een benoeming zijn 
voor een half jaar. Gedurende die zes maanden 
heeft kapelaan Eskes een groot deel van de taken 
overgenomen van Marjelein Verhoeven, en zich dus 
gericht op de kinderen/gezinscatechese: een taak 

Harm Eskes 

Per 1 juli wacht kapelaan Eskes dus een nieuwe uit-
daging elders. Op het moment dat het parochieblad 
gedrukt werd was nog niet bekend welke 

Afscheid pastor Norbert Schallenberg en kapelaan Harm Eskes 

 

Aan beide collegae zeg ik, mede namens de andere leden van het pastoraal team, van harte dank voor hun 

Tot slot: we hebben op een half jaar tijd afscheid genomen van 3 teamleden. Ik hoop en bid (en ga er ook 
ben zeker vragende partij bij het 

Hoe u uw kerkbijdrage kunt betalen? 
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Door middel van een automatische periodieke 
betaling. Via internetbankieren kunt u dit zelf 
regelen. Ook kunt u uw bank opdracht geven om 
een automatische betaling te regelen. 

Via een automatische incasso. Hierbij machtigt u 
de parochie om maandelijks, per kwartaal, per 
halfjaar of jaarlijks een vast bedrag van uw 
rekening af te laten schrijven.  
Dat bespaart de parochie veel werk en het is voor 

U hoeft alleen het machtigingsformulier in te vullen 
en hebt er verder geen omkijken meer naar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting met en voor de vrijwilligers?
 

Beste vrijwilligers, wat is het al weer lang geleden
elkaar hebben kunnen spreken.  
Veel vrijwilligers en andere parochianen komen mo
veilig vinden om te komen. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk, zeker voor de ouderen onder ons. Ook de 
vrijwilligersdag kon vorig jaar i.v.m. de corona helaas niet doorgaan.
Natuurlijk zijn we u als vrijwilliger zeker niet vergeten, zoals u o.a. aa
merken! 

 
Net als u hoopt de stuurgroep dat de maatregelen rondom de corona verder versoepeld zullen worden en 
dat we weer wat vrijer kunnen bewegen en weer iets kunnen gaan organiseren.

 
Daarom heeft de stuurgroep de stou
september 2021 om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Wij hopen van ganser harte dat we deze 
bijeenkomst kunnen verwezenlijken. Al is het alleen maar om gezellig weer bij elkaar komen on
genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij en gewoon gezellig kletsen met elkaar en elkaar 
gewoon weer ontmoeten. 
We stellen voor om dat op zondag 26 september
Zet deze datum in ieder geval alvast in uw agenda. U krijgt dan 
ruimschoots op tijd te horen of deze datum door gaat. 

 
Rest ons u het allerbeste te wensen en hopelijk zien we elkaar op 
26 september 2021. 

 
Groet, 
stuurgroep vrijwilligerszorg 
 

De kern van dit feest is volgens de 
kerkelijke leer de werkelijke tegen
woordigheid van Christus in het 
sacrament van de eucharistie. Als de 
priester tijdens de consecratie de 
woorden ‘hoc est enim corpus meum’ 
over het brood, de hostie, uitspreekt is 
die tegenwoordigheid vastgesteld. De 
kerkelijke leer zegt immers dat op het 
moment van het uitspreken van die 
woorden het brood verandert in het 
lichaam van Christus. Vervolgens 
gebeurt hetzelfde met de miswijn die 
dan verandert in het bloed van 
Christus. 
Zowel de hostie als de beker met miswijn worden 
tijdens de zogeheten elevatie, het opheffen  door de 
celebrant, door hemzelf en door de in de kerk aan
wezige gelovigen aanbeden als zijnde het lichaam 
en het bloed van Christus. Die elevatie is voor de 
kerkganger keer op keer een zeer indrukwekkend 
en tot de verbeelding sprekend moment, immers het 
hoogtepunt van de eucharistieviering! 
 
Ook al zien we geen daadwerkelijke verandering
hostie en miswijn, volgens het dogma dat 

Sacramentsdag, officieel ‘Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament’
et sanguinis Christi’), is een hoogfeest binnen de katholieke kerk dat feitelijk op de tweede donderdag na 
Pinksteren valt. Echter, op de dag van vandaag wordt dit hoogfeest in ons land, maar ook in diverse andere 
landen, op de eerste zondag na die donderdag gevierd.
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voor de vrijwilligers? 

wat is het al weer lang geleden dat we elkaar fysiek hebben kunnen begroeten en met 

Veel vrijwilligers en andere parochianen komen momenteel niet graag naar de kerk
veilig vinden om te komen. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk, zeker voor de ouderen onder ons. Ook de 
vrijwilligersdag kon vorig jaar i.v.m. de corona helaas niet doorgaan. 
Natuurlijk zijn we u als vrijwilliger zeker niet vergeten, zoals u o.a. aan de lekkere traktatie he

hoopt de stuurgroep dat de maatregelen rondom de corona verder versoepeld zullen worden en 
dat we weer wat vrijer kunnen bewegen en weer iets kunnen gaan organiseren. 

Daarom heeft de stuurgroep de stoute schoenen aangetrokken en toch alvast weer een datum geprikt in 
september 2021 om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Wij hopen van ganser harte dat we deze 
bijeenkomst kunnen verwezenlijken. Al is het alleen maar om gezellig weer bij elkaar komen on
genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij en gewoon gezellig kletsen met elkaar en elkaar 

26 september 2021 te doen. 
vast in uw agenda. U krijgt dan 

ruimschoots op tijd te horen of deze datum door gaat.  

Rest ons u het allerbeste te wensen en hopelijk zien we elkaar op 

De kern van dit feest is volgens de 
kerkelijke leer de werkelijke tegen-
woordigheid van Christus in het 

Als de 
priester tijdens de consecratie de 
woorden ‘hoc est enim corpus meum’ 
over het brood, de hostie, uitspreekt is 

tegenwoordigheid vastgesteld. De 
kerkelijke leer zegt immers dat op het 
moment van het uitspreken van die 
woorden het brood verandert in het 
lichaam van Christus. Vervolgens 
gebeurt hetzelfde met de miswijn die 
dan verandert in het bloed van 

l de hostie als de beker met miswijn worden 
tijdens de zogeheten elevatie, het opheffen  door de 
celebrant, door hemzelf en door de in de kerk aan-
wezige gelovigen aanbeden als zijnde het lichaam 
en het bloed van Christus. Die elevatie is voor de 

r keer op keer een zeer indrukwekkend 
en tot de verbeelding sprekend moment, immers het 
hoogtepunt van de eucharistieviering!  

geen daadwerkelijke veranderingvan 
hostie en miswijn, volgens het dogma dat  

binnen de kerkelijke leer de trans
substantiatie genoemd wordt, zijn deze 
wel degelijk veranderd in achtereen
volgens het lichaam en het bloed van 
Christus. 
Al vele eeuwen werd het feest zeer 
uitbundig en met veel ceremonieel 
vertoon (o.a. processies) gevierd: een 
echte feestdag dus. De tijd ligt echt 
nog niet zo ver achter ons dat er op 
sacramentsdag processies door de 
straten rondom de kerk trokken met 
veel actief en passief ‘publiek’. 
de zin van ‘in functie’ meelopen en 
passief door langs de route de proces

sie eerbiedig maar ook luidkeels zingend te volgen. 
In tal van Europese, maar ook Zuid
landen wordt Sacramentsdag nog altijd als
feestdag heel uitbundig gevierd en wel op de dag 
zelf, de tweede donderdag na Pinksteren dus. In 
ons land is die traditie echter verdwenen en vieren 
we het hoogfeest, zoals hierboven al gezegd, op de 
zondag daarna.  
Dit jaar zal dat zijn op zond
tijden in onze 3 kerken: om 09.30 uur in de Antonius 
Abt-, om 10.00 uur in de Petrus
de Thomaskerk.  
 

Sacramentsdag 
‘Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament’ ( in het Latijn ‘Sanctissimi corporis 

et sanguinis Christi’), is een hoogfeest binnen de katholieke kerk dat feitelijk op de tweede donderdag na 
Pinksteren valt. Echter, op de dag van vandaag wordt dit hoogfeest in ons land, maar ook in diverse andere 

den, op de eerste zondag na die donderdag gevierd. 

 

dat we elkaar fysiek hebben kunnen begroeten en met 

menteel niet graag naar de kerk omdat ze het nog niet 
veilig vinden om te komen. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk, zeker voor de ouderen onder ons. Ook de 

n de lekkere traktatie hebt kunnen 

hoopt de stuurgroep dat de maatregelen rondom de corona verder versoepeld zullen worden en 
 

te schoenen aangetrokken en toch alvast weer een datum geprikt in 
september 2021 om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Wij hopen van ganser harte dat we deze 
bijeenkomst kunnen verwezenlijken. Al is het alleen maar om gezellig weer bij elkaar komen onder het 
genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij en gewoon gezellig kletsen met elkaar en elkaar 

binnen de kerkelijke leer de trans-
substantiatie genoemd wordt, zijn deze 
wel degelijk veranderd in achtereen-
volgens het lichaam en het bloed van 

Al vele eeuwen werd het feest zeer 
uitbundig en met veel ceremonieel 
vertoon (o.a. processies) gevierd: een 
echte feestdag dus. De tijd ligt echt 
nog niet zo ver achter ons dat er op 
sacramentsdag processies door de 
straten rondom de kerk trokken met 

actief en passief ‘publiek’. Actief in 
de zin van ‘in functie’ meelopen en 
passief door langs de route de proces- 

sie eerbiedig maar ook luidkeels zingend te volgen. 
In tal van Europese, maar ook Zuid-Amerikaanse, 
landen wordt Sacramentsdag nog altijd als officiële 

heel uitbundig gevierd en wel op de dag 
zelf, de tweede donderdag na Pinksteren dus. In 
ons land is die traditie echter verdwenen en vieren 
we het hoogfeest, zoals hierboven al gezegd, op de 

Dit jaar zal dat zijn op zondag 6 juni op de normale 
tijden in onze 3 kerken: om 09.30 uur in de Antonius 

, om 10.00 uur in de Petrus- en om 11.00 uur in 

( in het Latijn ‘Sanctissimi corporis 
et sanguinis Christi’), is een hoogfeest binnen de katholieke kerk dat feitelijk op de tweede donderdag na 
Pinksteren valt. Echter, op de dag van vandaag wordt dit hoogfeest in ons land, maar ook in diverse andere 

 

 


