
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat het nieuwe normaal ons rijker maken 
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Versterking team 
 

Berichtte ik u in het vorige parochieblad nog dat ik vragende partij was voor de versterking 
van het pastoraal team, dan kan ik u al laten weten dat de bisschop hierin voorzien heeft. 
Per 1 juli is E.H. Ad Verest benoemd in onze parochie. Sommigen van u zullen hem, of zijn 
naam, wellicht kennen: in het verleden was hij pastoor van de (toenmalige) H. 
Hartparochie in de Ploegstraat. 
Met de komst van pastor Verest wordt het team versterkt met iemand die een groot talent 
heeft voor geloofsverdieping en geloofsvorming voor alle leeftijden. Dit in combinatie met 
het op te zetten familiepastoraat belooft een hoopvolle toekomst. Namens de andere leden 
van het pastoraal team en het kerkbestuur heet ik pastor Verest heel hartelijk welkom en 
bid hem veel zegen toe in deze nieuwe uitdaging. 

Als de interne verbouwingen van de pastorie klaar zijn zal pastor Verest als derde priester zijn intrek nemen 
op de pastorie. Het weekend van 3 en 4 juli zal hij in alle kerken op het einde van de viering zich kort voor-
stellen en is er ook conform de dan geldende regels gelegenheid om hem te begroeten. In het volgende 
nummer van PS nieuws zal hij zich uitgebreid voorstellen. 
Pastoor J. Goris 
 

10e jaargang – nummer 4 -  juni 2021 
 

Vol verwachting wordt er uitgekeken naar wat gaat 
komen. Langzaam vallen allerlei coronamaatregelen 
weg en biedt de naderende zomer een nieuw 
perspectief. Velen van ons kijken reikhalzend uit 
naar wat er allemaal weer mogelijk is. Toch mag de 
naderende zomerperiode en de tijd die voor ons ligt 
ons óók doen beseffen wat wij hebben mee-
gemaakt.  
Soms kunnen we het “hier en nu” makkelijk ver-
geten als wij alleen maar dromen van de toekomst. 
Wat zijn nu de leerpunten van het afgelopen ander-
half jaar die wij met ons meenemen? 
Voor veel bedrijven leek thuiswerken lang ondenk-
baar en nu dit wordt nu waarschijnlijk een blijvertje. 
Het gemis van het bezoeken van onze naasten; 
gaan wij over een jaar met dezelfde bevlogenheid  
 

onze dierbaren bezoeken als toen het 
weer mogelijk werd?   
Vakantie associëren wij vaak met een 
tijd van “even niks hoeven” of “er 
even tussen uit”, maar laten wij ook
de tijd nemen om lering te trekken uit 
het afgelopen jaar en vooruit te gaan
naar de tijd die voor ons ligt. Laten wij 
niet terug gaan naar het “oude nor-
maal”, maar laat het “nieuwe nor-
maal” van na de zomer ons als mens 
rijker maken.  
Vooruit kijken doen wij ook als 
parochie, de afgelopen weken heb-
ben we  een  vervolgstap gezet in het 

uitwerken van de ideeën voor het familiepastoraat.  
Maar de toekomst brengt ook verandering met zich 
mee. Een lichaam dat groeit verandert en blijft ook 
in zekere zin hetzelfde, zo is het ook met onze pa-
rochie die onderdeel is van het lichaam van de 
Kerk. Priesters gaan en er komen weer anderen die 
het stokje overnemen. Voor mij geldt dat dit “eerste 
voorwoord” dat ik schrijf ook meteen mijn laatste 
voorwoord is en ik neem hiermee ook meteen af-
scheid van u, een andere benoeming in Tilburg per 
1 juli vormt mijn toekomst.  
Veel dank aan diegenen met wie ik heb mogen 
samenwerken en aan u allen want samen hebben 
wij in deze turbulente tijden in het schip van de Kerk 
gezeten. Het ga u goed en ik wens u een goede 
zomer!  
Pastor Harm Eskes 
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In onze parochie zijn overleden:   
 

� Jan Swinkels (87) 
St. Antonius Abtkerk 

� Wout van Rossum (90) 
� Bronia van Zantvliet-Mostowska (100) 
� Haikouhi Karabedian (62) 

St. Petruskerk 
� Riet Zondag-Daamen (87) 

St. Thomaskerk 
� Coby de Bruijne-Menheere (80) 

Aula van de St. Catharina begraafplaats 
� Jan van Kessel (89) 

De Oude Toren 
� Truus van der Nat-Verdonk (93) 

Crematorium 
 

Afscheid Sjef van der Wielen 
‘Ik ben stillekes gekomen en ga ook weer 
stillekes weg’. 
 

Sjef van der Wielen heeft zijn functie als beheerder 
van de St. Petruskerk en de pastorie neergelegd. 
“Het gaat allemaal niet meer” zuchtte Sjef tijdens 
het gesprek waarin hij zijn lopende zaken 
overdroeg. 
Vanaf 2015 heeft hij elke dag wel aan een of ander 
projectje voor ons allemaal gewerkt. Of het nu aan 
de noodverlichting was, de alarminstallatie of de 
verlichting van het altaar, Sjef was er altijd druk 
mee. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
werkte hij aan de beste oplossing voor de vraag van 
dat moment. Het ging zo ver dat hij stad en land 
afreisde om de beste onderdelen tegen de scherp-
ste prijs in te kopen. Vanuit zijn betrokkenheid met 
de kerk was geen vraag hem te veel. Ook het 
programmeren van de slagboom, bijvoorbeeld als er 
een uitvaart was, werd door Sjef gedaan. Nooit ging 
het mis. Sjef gaat nu zijn energie in zijn gezondheid 
stoppen en natuurlijk hopen wij dat hij daarin 
succesvol is: wij gunnen hem nog heel veel 
gezonde en gelukkige jaren! 
 
Hij is niet de man van het podium. Hij wil niet in de 
schijnwerper. Daarom op deze wijze: Sjef, heel veel 
dank voor al jouw inzet en hulp. Dat het jullie goed 
mag gaan! 
Bestuur parochie Sint Petrus’ Stoel 
 

Afscheid bestuurslid 
 

Enkele maanden geleden heeft mevr. Manon Reits, 
portefeuille vrijwilligerszorg binnen het kerkbestuur, 
aangegeven geen verlenging te vragen voor haar 
bestuurstermijn. Dat wil zeggen dat we na vier jaar 
afscheid van haar nemen. De reden is de moeilijke 
combinatie tussen gezinsleven, haar job en het 
vrijwilligerswerk.  
We zijn Manon heel dankbaar dat ze vier jaar 
geleden “ja” gezegd heeft en in die vier jaar ook 
iedere keer haar beste beentje heeft voorgezet 
samen met de leden van de stuurgroep vrij-
willigerszorg. Het is ook fijn om te weten dat Manon, 
als het leven in een wat rustiger vaarwater komt, 
zeker bereid is om andere zaken voor de parochie 
weer op te pakken en ze ook actief blijft op andere 
terreinen binnen de parochie. Langs deze weg nog-
maals dank en voor de toekomst alle goeds. 
 

Straatpastoraat Eindhoven 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen anderhalf jaar was anders dan 
anders, zo ook voor de dak- en thuislozen in onze 
stad. Veel van wat zo normaal was, was nu niet 
meer mogelijk. Ook voor 'onze' mensen was het een 
tijd van zoeken naar de mogelijkheden en dat is 
lastig als veel gesloten is. De Gemeente Eindhoven 
heeft wel bij de eerste coronagolf snel enkele 
locaties geopend waar 24-uursopvang was 
geregeld. Die is nu weer afgebouwd tot alleen de 
nachtopvang aan de Mathildelaan. Deze periode 
heeft ons ook duidelijk gemaakt dat deze groep wel 
heel kwetsbaar is.  
 
Tijdens het weekend 19 en 20 juni in de St. Petrus-
kerk en 26 en 27 juni in de St. Antonius Abt- en de 
St. Thomaskerk wil ik in de overweging u iets vertel-
len over deze periode en over het leven van de dak-
en thuislozen.  Na de vieringen is er ook een 
deurcollecte voor het Straatpastoraat.  
 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te 
komen en wilt u toch een financiële bijdrage geven, 
dan kunt u ook een bedrag overmaken op het 
rekeningnummer van het straatpastoraat 
NL60 ABNA 0810554372 t.n.v.  K.I. Straatpastoraat 
Eindhoven 
Rob Kosterman, pastor dak- en thuislozen Eind-
hoven 
 

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 augustus 2021 
 

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

 
 

Het bezit van een dakloze past in een tas 
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Familiepastoraat 
 

“Maak alle volken tot mijn 
leerlingen” 
Wat was het fijn om eindelijk 
weer samen te kunnen komen 
met een aantal vrijwilligers en het 
pastoraal team! Op donderdag-
avond 27 mei hebben we ge-
sproken over het nieuw te 
vormen familiepastoraat binnen 
de Petrusparochie, met enthousi- 

aste begeleiding van Ingrid van Meer, medewerker 
familiepastoraat van het bisdom Den Bosch. 
Vrijwilligers en teamleden die zich al jaren bezig 
houden met catechese, hebben nagedacht over hoe 
we, vooral, gezinnen betrokken kunnen houden bij 
de Kerk en de parochie, ook nádat kinderen en 
jongeren de sacramenten van Doopsel, Eerste 
Communie en Vormsel hebben ontvangen. Hoe 
jammer zou het zijn om hen na deze feestelijke 
gebeurtenissen nooit meer terug te zien bij een 
viering of evenement. En toch is dit vaak precies 
wat er gebeurt.  
 
Waardevolle mensen, kinderen, jongeren én hun 
ouders, zouden zoveel bij kunnen dragen aan het 
vormen van een warme, verwelkomende kerk-
gemeenschap, waarin ieder zich thuis mag weten 
en zijn wie hij of zij is. Ho ho, hoor ik menigeen nu 
denken, niet zo zweven, Mirjam!  
 
Enthousiasme is mooi maar wel even realistisch 
blijven nu. Natuurlijk staan we voor problemen als 
ontkerkelijking en concurrentie van sociale media, 
sportclub, familiefeestjes en zo meer. Dat realiseer 
ik me maar al te goed. We moeten onze zorgen en 
problemen zeker benoemen. Maar problemen 
kunnen ook een uitdaging vormen. Ze kunnen een  
hernieuwd enthousiasme aanwakkeren. De schou-
ders zullen eronder moeten als we willen blijven 
groeien in geloof en als we een levendige kerk-
gemeenschap willen zijn.  

 
Samen met Ingrid hebben we de pijlers onderzocht 
waarop deze staat: vieren, catechese, samenzijn, 
gemeenschap. Wat zeggen deze woorden ons? 
Waarop kunnen we inzetten in ónze parochie? Wat 
zou er voor de St. Petrusparochie kunnen werken? 
Hierover gaan we verder nadenken, want in één 
avond een afgerond project presenteren gaat 
natuurlijk niet. De aanwezigen bij het overleg waren 
in elk geval bereid mee te gaan in dit proces. Ik ben 
ervan overtuigd dat velen van u dat ook zijn. Want 
sámen zullen we moeten zorgen voor het voort-
bestaan van onze Kerk. U zult zeker meer gaan 
horen over het familiepastoraat. 
 
Voor nu wil ik u van harte aanbevelen de preek van 
pastor Schallenberg van zondag 30 mei, na te lezen 
op de website. Het is een hart onder de riem voor 
allen die willen knokken voor de Kerk! 
Mirjam van Lierop. 

Autozegening 
 

Op 26 en 27 juni is het weer zo ver: op deze dagen 
vindt in onze parochie de jaarlijkse autozegening, 
beter gezegd de voertuigenzegening, plaats. Elke 
voertuigbezitter kan deze dagen zijn of haar auto, 
scootmobiel, fiets, motor of welk vervoermiddel dan 
ook laten zegenen, een goed gebruik binnen de 
katholieke (en ook orthodoxe) kerk. De zegening 
wordt buiten op het kerkplein gegeven door de 
priester die de mis heeft gedaan en gebeurt van-
zelfsprekend met wijwater terwijl de priester een 
gebed uitspreekt, bijvoorbeeld: “Moge God u 
zegenen en u behouden doen thuiskomen.”   
Deze traditie, die vooral in opkomst kwam in de tijd 
dat er meer en meer auto’s op de weg kwamen en 
er dientengevolge meer verkeersslachtoffers te 
betreuren vielen, wordt vaak in verband gebracht 
met de bekende St. Christoffel van wie menigeen 
een afbeelding op een sleutelhanger, een penning 
of eender welk voorwerp heeft.  
 
Deze heilige Christoffel was behalve van de 
reizigers ook patroonheilige van onder meer timmer-
lui, hoedenmakers, boekbinders (en nog veel meer 
ambachten) en ook van de kinderen. Alsof dat al-
lemaal nog niet genoeg was, zou hij ook een van de 
veertien Noodhelpers zijn geweest en daarmee 
beschermer tegen alle mogelijke (natuur)rampen en 
ziektes: de pest, watersnood, onweer, droogte, 
oogziektes, tandpijn, teveel om op te noemen. 
Desondanks is hij in 1969 afgevoerd van de zo-
geheten ‘katholieke liturgische kalender’, onder 
meer omdat er te weinig bewijs voor zijn historisch 
bestaan zou zijn. De Heilige Congregatie voor de 
Riten verklaarde echter geen bezwaar te hebben 
tegen de voortzetting van deze traditie.  
De inwoners van de stad Roermond mochten op 
zijn speciale bescherming rekenen, reden waarom 
hier in de 15e eeuw een Sint-Christoffelkathedraal 
gebouwd is. Hoog bovenop de toren staat het grote 
beeld van hem met Christus op zijn schouder. Naar 
het schijnt is dit trouwens de enige aan hem 
opgedragen kathedraal ter wereld; wel zijn er op 
andere plaatsen St. Christoffelkerken, onder meer in 
het Noord-Hollandse Schagen. Hoe dan ook: u 
wordt van harte uitgenodigd om uw voertuig op een 
van bovengenoemde data te laten zegenen: 
zaterdagavond bij de St. Petruskerk, zondagmorgen 
bij de St. Antonius Abtkerk en de St. Thomaskerk.  
 
 

 

 

 
 

Een gezegende Eend in Acht 
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“Niks voor niks” of “Voor wat hoort wat”, u kent ze
vast wel deze uitdrukkingen. We weten met ons 
allen heel goed dat overal een prijskaartje aan 
hangt en dat er voor verleende diensten betaald 
moet worden. Echter, de verbazing was groot toen 
onlangs het Eindhovense bedrijf ‘Atelier Lamier, 
Grafmonumenten en Gedenkstenen’ met het aan-
bod kwam om een aantal oude, en behoorlijk 
vervuild geraakte, grafstenen geheel belangeloos, 
geheel gratis dus, een opknapbeurt te geven. 
Vrijdag 28 mei jl. is een ploeg enthousiaste mede-
werkers van Lamier, te weten Elise, Giel, Henk, 
Ken, Randy, Sigo en Wim, druk in de weer geweest 
met (staal)borstels, schoonmaakmiddel en hoge-
drukreiniger om de vijf liggende grafstenen van 
priesters van het bisdom ’s Hertogenbosch en het 
apart staande grafmonument van deken H. van 
Liempd, bouwpastoor van de St. Petruskerk,  gron-
dig te reinigen en om tevens enkele kleine repa-
raties te verrichten.   
Als sluitstuk zijn met veel geduld en uiterste precisie 
de gegraveerde letters en cijfers opnieuw ingekleurd 
met zwarte verf. Het resultaat mag er zijn en is zeer  
 

Interne verbouwing pastorie St. Petruskerk 
 

Dinsdag 25 mei jl. is gestart met een interne verbouwing van de pastorie 
van de St. Petruskerk. Het doel van deze verbouwing is extra woonruimte 
te realiseren voor de huisvesting van de leden van het pastoraal team. 
Vanwege de start van de verbouwingswerkzaamheden informeren wij onze 
parochianen nu alvast. 
 
Eind vorig jaar heeft het parochiebestuur aan een architect de opdracht 
verleend om de mogelijkheden in beeld te brengen van realisatie van twee  

extra appartementen in het pastoriegebouw. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn vervolgens 
de plannen verder uitgewerkt en recent heeft ook het bisdom groen licht gegeven voor de uitvoering van de 
verbouwingsplannen. Omdat de parochie nu forse huurkosten is verschuldigd voor externe huisvesting, 
kunnen de kosten van de verbouwingsplannen al na verloop van drie jaar worden terugverdiend. Al met al 
dus een verantwoorde investering die reeds op korte termijn zijn financiële vruchten gaat opleveren, van 
belang met het oog op een gezonde financiële toekomst van onze parochie. De verbouwing wordt volgens 
planning nog vóór de bouwvak begin augustus dit jaar afgerond.  
Namens het parochiebestuur,  Aloys Putmans, portefeuillehouder gebouwen 
 

Voor spoedeisende zaken  -zoals ziekenzalving en overlijden-   

06 24 50 79 21. 
In alle andere gevallen: 040 269 75 61 

Vastenactie maakt nieuw MOV-project mogelijk  
De parochianen van Eindhoven-Noord hebben er met hun bijdrage aan de Vastenactie voor 
gezorgd dat de MOV in Kenia weer een mooi project kan opzetten. Scholing en werk voor 
jonge vrouwen   in  de  regio  zijn   essentieel voor een betere toekomst. Met uw hulp zijn we 
daar weer wat dichter bij gekomen. 
Met de Vastenactieopbrengst van € 1704,- en een speciale bijdrage van € 2500,- van de 
Haagse  stichting  Haella, is  er een  nieuw  project van start gegaan om circa 30 vrouwen en 

hun boerengezinnen langs de Ewaso-rivier te ondersteunen. Met een nieuwe waterpomp zijn ze voortaan 
in staat grotere stukken land te irrigeren. Er is nieuw zaad aangeschaft en er zijn honderden fruit- en 
schaduwbomen geplaatst. De boerengezinnen kunnen nu beter voor zichzelf zorgen en producten op de 
lokale markt verkopen. We hebben regelmatig contact met ze en het is duidelijk dat we met uw hulp een 
flinke verbetering hebben gerealiseerd. 
Meer informatie over MOV kunt u vinden op onze website of op hun eigen website: www.stichtingmov.nl 
 

 

 

zeker de moeite waard om eens te gaan bekijken op 
het kerkhof van de St. Petruskerk aan de 
Kloosterdreef!  
 
Heel veel dank voor dit genereuze gebaar van 
Atelier Lamier, Croy 17 in Eindhoven.     
 
 

Atelier Lamier knapt oude graven op 
 


