
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag stel ik me aan u voor 
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 jaargang – nummer 5 -  augustus 2021 

 

 

Ik ben pastor Ad 
Verest, priester van 
het bisdom Den 
Bosch en ik ben van-
af donderdag 1 juli 
benoemd als mede-
pastor in het team 
van de Petrusparo-
chie hier in Woensel 
en Acht, die al jaren 
onder de bezielende 
leiding staat van pas-
toor Johan Goris.  
Mijn belangrijkste werkterrein zal komen te liggen 
op het vlak van het familiepastoraat, met name door 
het stimuleren en begeleiden van de vernieuwde 
gezinscatechese waarmee in de afgelopen jaren al 
een begin is gemaakt.  
 
Naast het uitbouwen van de gezinscatechese zal ik 
me ook toeleggen op de geloofsvorming voor 
volwassenen, door het geven van bijbelcursussen, 
bijbelse geloofsgesprekken, het leiden van gebeds-
groepen en - niet te vergeten - de Alphacursus en 
verder alles waartoe de Hemel ons in de loop van 
de tijd zal inspireren om het geloofsleven en de 
gemeenschapservaring van onze parochie te ver-
diepen en te vernieuwen.  

Dit alles zal plaats gaan 
vinden in harmonieuze 
samenwerking met de 
andere leden van het 
pastoraal team. Ieder 
zal op zijn eigen manier 
de invulling van het 
familiepastoraat vorm-
geven. 
 
Ik ben erg dankbaar dat 
ik hier nu mijzelf als 
nieuwe kracht in de pa- 

rochie mag presenteren. Want dat is na een periode 
van twee jaar ziekte alles behalve vanzelfsprekend.  
 
Daarom ervaar ik mijn genezing en volledige herstel 
als een grote zegen van Boven en… als een lang-
gerekte voorbereiding op mijn nieuwe zending hier 
als herder en priester in jullie midden.  
 
Bidden we dat we samen de kudde mogen vormen 
die haar Goede Herder steeds in haar midden mag 
hebben en die kan delen in zijn Licht en zijn Vuur! 
Dank u wel.  
Pastor Ad Verest 
 

 

Groeten van pater Alexis en zijn parochianen uit Congo Brazzaville 
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In onze parochie zijn overleden:   
 

� Jan Hogerbrugge (91) 
St. Antonius Abtkerk 

 
� Gerda Coenen-Vosters (95) 
� Nettie van Bussel-van Oers (92) 
� Annie Houtman (75) 
� Paul Konings (93) 
� Frans van Dijck (96) 
� Jean Lubken-van den Nieuwenhof (89) 
� Cathrien Benschop-Joosten (95) 
� Nolly Dekkers-van der Voort (85) 
St. Petruskerk 
 
� Jo Wittebol (88) 
St. Thomaskerk 
 
� Chris Wolff (87) 
Aula begraafplaats Woensel 

 

Benoeming  
 

Na een vacature van bijna een half jaar is er 
gelukkig weer voorzien in de invulling van de 
portefeuille vrijwilligerszorg in het kerkbestuur.  
 
Per 1 september is mevrouw Anne Jansen-Tuinstra
door de bisschop benoemd. Zij maakte al langere 
tijd deel uit van de stuurgroep vrijwilligerszorg en 
heeft dus al aardig wat ervaring. 
We zijn haar erg dankbaar dat ze, naast het vele 
vrijwilligerswerk dat ze al doet, deze taak erbij wil 
nemen en we wensen haar een mooie en gezegen-
de bestuurstermijn. 
Pastoor J. Goris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg dat uw kerk niet uit balans raakt. 
 

Vergeet uw kerkbijdrage niet over te maken. 
 

 
 

Tuinfeest  
 

Al een paar jaar geleden zijn we in de Petrus-
parochie begonnen met gezellige middagen voor 
kinderen en hun ouders in de tuin van de pastorie 
aan de Kloosterdreef.  
 
Deze middagen waren bedoeld om het jaar af te 
sluiten en elkaar gedag te zeggen en een fijne 
vakantie te wensen.  
 
Het afgelopen jaar viel er helaas niet veel af te 
sluiten, bijna alle activiteiten lagen immers stil. Toch 
wilden we weer zo’n middag organiseren, nu om 
elkaar juist weer te ontmoeten na een heel vreemd 
jaar. Voorzichtig kunnen we weer wat ondernemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 18 juli was het gelukkig prachtig weer en zijn er 
zo’n 30 mensen bij elkaar gekomen om te eten, te 
drinken, te spelen en elkaar te ontmoeten.  
Contacten zijn gelegd of hernieuwd, nieuwkomers 
verwelkomd.  
 
We hopen aan het 
begin van het nieu-
we werkjaar weer 
zo’n feest te kunnen 
organiseren, waarbij 
we hopen nóg meer 
kinderen en hun ou-
ders te zien.  
 
Houd de website 
maar in de gaten 
voor nieuws en een 
uitnodiging… 
 

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 5 september 2021 
 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiepastoraat 
 

Zoals u in het vorige parochieblad al kon lezen 
hebben we een tweetal bijeenkomsten gehad met 
een aantal vrijwilligers uit onze parochie rond 
familiepastoraat: één van de speerpunten waarop 
onze bisschop wil inzetten. 
 
Kort en simpel gezegd gaat het erom de mensen 
die een beroep doen op ons als parochie ook echt 
te laten ingroeien in de parochiegemeenschap en 
niet alleen te “bedienen” voor datgene waarvoor 
men aanklopt (doop, communie, …). Of nog anders 
gezegd: inzetten op het maken van leerlingen.
Waar we de eerste keer stilgestaan hebben bij een 
aantal kernbegrippen als het gaat over parochie, 
gemeenschap,  catechese,  hebben  we 
 

Bedezang: een muzikale bezinning tussen psalmen en
 

Wie de tijd wil heiligen heeft liederen nodig. Vanouds bestaat daar de trad
de kloosters en daarbuiten. Maar ook andere, eigentijdse geluiden kunnen ons helpen om de scharnier
momenten van ons leven te markeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broeder Thomas Quartier, benedictijnenmonnik, hoogleraar theologie en auteur zal in een muzikale be
zinning zijn eigen liederen in de traditie van de psalmen en Bob Dylan
geven. Dit jaar verschenen ze als boek en op cd onder de titel
 
Broeder Thomas zal de liederen live presenteren 
beleven en de monnik in uzelf te ontdekken. 
om 20.00 uur. Duur: ongeveer 90 minuten. Vooraf opgeven hoeft niet.
Uiteraard zullen boek & cd ook verkrijgbaar zijn en zal broeder Thomas ze na afloop graag signeren en met 
de bezoekers in gesprek gaan.  
Meer informatie over boek en cd: https://adveniat.nl/p
Pastoor J. Goris 
 

 

Na een noodgedwongen onderbreking van een jaar hopen we 
dit jaar opnieuw een aantal experts van o.a. Tussen Kunst en 
Kitsch te mogen begroeten voor een taxatiedag. 
Deze is gepland op zaterdag 2 oktober
 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Vrienden 
(www.vriendensintpetrus.nl
kerken / Mariakapellen liggen.
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Zoals u in het vorige parochieblad al kon lezen 
hebben we een tweetal bijeenkomsten gehad met 
een aantal vrijwilligers uit onze parochie rond 
familiepastoraat: één van de speerpunten waarop 

simpel gezegd gaat het erom de mensen 
die een beroep doen op ons als parochie ook echt 
te laten ingroeien in de parochiegemeenschap en 
niet alleen te “bedienen” voor datgene waarvoor 
men aanklopt (doop, communie, …). Of nog anders 

maken van leerlingen.  
Waar we de eerste keer stilgestaan hebben bij een 
aantal kernbegrippen als het gaat over parochie, 

we  tijdens  de 

tweede bijeenkomst ons ideaalbeeld van familie
pastoraat besproken. 
 
Een volgende stap is om die wens ook concreet te 
maken in een “jas” die ons past om vervolgens 
zoveel mogelijk mensen hopelijk innerlijk te raken 
en bij onze parochie te betrekken.
 
Pastor Ad Verest heeft met d
ervaring en ook zijn hart en talenten liggen daar. Hij 
zal zich dan ook volop kunnen wijden aan het 
familiepastoraat, natuurlijk samen met de andere 
leden van het team. 
Via het parochieblad en de website houden we u 
graag stapje voor stapje op de hoogte.
Pastoor J. Goris 
 

Bedezang: een muzikale bezinning tussen psalmen en Bob Dylan

heeft liederen nodig. Vanouds bestaat daar de traditie van het getijdengebed voor
de kloosters en daarbuiten. Maar ook andere, eigentijdse geluiden kunnen ons helpen om de scharnier
momenten van ons leven te markeren. 

Broeder Thomas Quartier, benedictijnenmonnik, hoogleraar theologie en auteur zal in een muzikale be
in de traditie van de psalmen en Bob Dylan zingen 

boek en op cd onder de titel 'Bedezang'. 

Broeder Thomas zal de liederen live presenteren - een unieke gelegenheid om gezongen spiritualiteit te 
beleven en de monnik in uzelf te ontdekken. Hij doet dat in de Sint Petruskerk op 

. Duur: ongeveer 90 minuten. Vooraf opgeven hoeft niet. 
Uiteraard zullen boek & cd ook verkrijgbaar zijn en zal broeder Thomas ze na afloop graag signeren en met 

https://adveniat.nl/product/bedezang/  

Taxatiedag 2021 

Na een noodgedwongen onderbreking van een jaar hopen we 
dit jaar opnieuw een aantal experts van o.a. Tussen Kunst en 
Kitsch te mogen begroeten voor een taxatiedag.  
Deze is gepland op zaterdag 2 oktober.  

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Vrienden 
www.vriendensintpetrus.nl) of op de flyers die achter in de 

Mariakapellen liggen. 

  

tweede bijeenkomst ons ideaalbeeld van familie-

Een volgende stap is om die wens ook concreet te 
maken in een “jas” die ons past om vervolgens 
zoveel mogelijk mensen hopelijk innerlijk te raken 
en bij onze parochie te betrekken. 

Pastor Ad Verest heeft met dit alles al aardig wat 
en ook zijn hart en talenten liggen daar. Hij 

zal zich dan ook volop kunnen wijden aan het 
familiepastoraat, natuurlijk samen met de andere 

Via het parochieblad en de website houden we u 
graag stapje voor stapje op de hoogte. 

Bob Dylan 

itie van het getijdengebed voor in 
de kloosters en daarbuiten. Maar ook andere, eigentijdse geluiden kunnen ons helpen om de scharnier-

Broeder Thomas Quartier, benedictijnenmonnik, hoogleraar theologie en auteur zal in een muzikale be-
 en daar beschouwingen bij 

een unieke gelegenheid om gezongen spiritualiteit te 
Hij doet dat in de Sint Petruskerk op woensdag 15 september 

Uiteraard zullen boek & cd ook verkrijgbaar zijn en zal broeder Thomas ze na afloop graag signeren en met 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting MOV en Signify Foundation 
slaan handen ineen 
 

Weer een mooie stap van Stichting MOV: samen 
met de Signify Foundation (voorheen Philips 
Lighting) gaat een nieuw project van start om zes 
meisjes in Kenia op te leiden tot specialist in 
verlichting op basis van zonne-energie. Leden van 
de MOV hebben eerder in de kerk al over dit 
initiatief verteld, maar het coronavirus doorkruiste 
alle plannen. Nu kunnen we dan toch van start!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Merti, Isiolo en GarbaTulla zullen zes jonge 
vrouwen binnen enkele maanden worden opgeleid 
in marktonderzoek, het opstellen van een bedrijfs
plan en ze gaan dat vervolgens ook zelf in praktijk 
brengen. De Signify Foundation verzorgt de oplei
ding van A tot Z en zal de vrouwen ook bi
het opzetten van een bedrijfje. Als MOV zijn we 
natuurlijk heel blij met de kans voor deze vrouwen, 
mogelijk gemaakt door een zeer gerenommeerde 
speler. De MOV regelt de organisatie, alle logistiek 
en zal in nauw contact blijven met de vrouwen en
hen waar mogelijk ondersteunen.  
Als u wilt bijdragen in de kosten van transport, over
nachting en dergelijke, dan mag dat! Heel graag 
zelfs. Hartelijk dank voor uw medewerking,
Greet de Bruijn, penningmeester  
 

Voor spoedeisende 

In alle andere gevallen: 040 269 75 61
 

 

Wie kan lachen en vrolijk zijn,

 

 
schenkt zichzelf en anderen zonneschijn.
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ting MOV en Signify Foundation 

Weer een mooie stap van Stichting MOV: samen 
met de Signify Foundation (voorheen Philips 
Lighting) gaat een nieuw project van start om zes 
meisjes in Kenia op te leiden tot specialist in 

energie. Leden van 
de MOV hebben eerder in de kerk al over dit 
initiatief verteld, maar het coronavirus doorkruiste 
alle plannen. Nu kunnen we dan toch van start! 

zullen zes jonge 
vrouwen binnen enkele maanden worden opgeleid 
in marktonderzoek, het opstellen van een bedrijfs-
plan en ze gaan dat vervolgens ook zelf in praktijk 
brengen. De Signify Foundation verzorgt de oplei-
ding van A tot Z en zal de vrouwen ook bijstaan in 
het opzetten van een bedrijfje. Als MOV zijn we 
natuurlijk heel blij met de kans voor deze vrouwen, 
mogelijk gemaakt door een zeer gerenommeerde 
speler. De MOV regelt de organisatie, alle logistiek 
en zal in nauw contact blijven met de vrouwen en

Als u wilt bijdragen in de kosten van transport, over-
nachting en dergelijke, dan mag dat! Heel graag 
zelfs. Hartelijk dank voor uw medewerking, 

Vrijwilligersmiddag
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het nieuwe werkjaar goed te beginnen zal er op 
zondagmiddag 26 september een gezellige middag 
georganiseerd worden voor onze vrijwilligers. Houd 
uw brievenbus en/of mailbox goed in de 
komende tijd, er volgt namelijk een persoonlijke 
uitnodiging. Aanmelden is dit jaar verplicht! 
Mocht u begin september nog geen uitnodiging 
ontvangen hebben dan kunt u een e
naar pastoraalteam@petrus
alsnog in orde gemaakt. 
 

Gezinscatechese als voorbereiding 
eerste H. Communie
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zit uw kind in het schooljaar 2021
of hoger? Wilt u dat uw kind zijn of haar eerste H. 
Communie doet?  
Kom dan op maandag 20 september om 20.00 uur 
naar het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31.
U wordt dan bijgepraat over het traject van gezins
catechese waarbinnen de eerste H. Communie een 
plaats heeft. Vragen of meer informatie? 
Zie onze website www.petrus
catechese@petrus-ehv.nl
 

Voor spoedeisende zaken  -zoals ziekenzalving en overlijden

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

Wie kan lachen en vrolijk zijn, 

anderen zonneschijn. 

 

Vrijwilligersmiddag 

Om het nieuwe werkjaar goed te beginnen zal er op 
zondagmiddag 26 september een gezellige middag 

voor onze vrijwilligers. Houd 
uw brievenbus en/of mailbox goed in de gaten de 
komende tijd, er volgt namelijk een persoonlijke 

anmelden is dit jaar verplicht!  
Mocht u begin september nog geen uitnodiging 
ontvangen hebben dan kunt u een e-mail sturen 
naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl, dan wordt het 

 

Gezinscatechese als voorbereiding 
eerste H. Communie 

Zit uw kind in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 
of hoger? Wilt u dat uw kind zijn of haar eerste H. 

Kom dan op maandag 20 september om 20.00 uur 
KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. 

U wordt dan bijgepraat over het traject van gezins-
catechese waarbinnen de eerste H. Communie een 
plaats heeft. Vragen of meer informatie?  
Zie onze website www.petrus-ehv.nl of mail naar 

ehv.nl 

zoals ziekenzalving en overlijden-   

 

 


