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10e jaargang – nummer 6 -  september 2021 
 

Het nieuwe werkjaar is al begonnen: thuis, op 
school, op het werk, in de verenigingen en ook in de 
parochie. En gelukkig zijn er vanwege corona ook 
steeds minder restricties op ons samenzijn. Dat 
geeft ‘den burger’ moed en maakt ons leven weer 
een stuk normaler. Bovendien realiseren we ons  
hoe deerlijk we de afgelopen anderhalf jaar onze 
contacten met elkaar gemist hebben! 
Het is met vertrouwen en vreugde dat we in onze 
parochie het nieuwe werkjaar hebben ingeluid met 
een tuinfeest en weer begonnen zijn met een 
nieuwe ronde van het jaarprogramma. Daarom geldt 
nu meer dan ooit, dat een nieuwe ronde ook weer 
nieuwe kansen biedt. 
 
Vernieuwing 
Dat is niet alleen het geval voor onze geloofs-
gemeenschap in zijn geheel, maar ook voor mij per-
soonlijk. Want met mijn benoeming als parochie-
priester hier in de parochie afgelopen juli krijg ik 
prachtige nieuwe kansen in de schoot geworpen om 
na twee jaar ziekte een nieuwe start te maken en
mijn herwonnen energie in te zetten voor de groei 
van de parochie. Het is weldadig te ervaren hoe 
welkom mijn missie als herder en leraar van het 
geloof blijkbaar is! Maar niet alleen ikzelf als nieuw-
benoemde priester, maar ook de parochiegemeen-
schap krijgt dit jaar nieuwe kansen. Daarbij gaat het 
met name om de vernieuwing van het familie-
pastoraat dat op een innovatieve wijze de geloofs-
vorming en gemeenschapsvorming van jong en oud 
wil uitbreiden en verstevigen.  
Denk daarbij aan het samenbrengen van doop-
ouders, van kleuters en kinderen en hun ouders 
samen, van ouders én Eerste Communicanten 

samen, met vormelingen en hun ouders samen, met 
tieners en jongeren met hun ouders samen! En we 
mogen er op hopen dat de initiatieven in de loop 
van de jaren zullen worden uitgebreid in plaats van 
afgebouwd. 
 
Van traditioneel naar innovatief 
Het komende werkjaar zal gebruikt worden om de 
‘transitie’ van ‘traditioneel’ naar ‘innovatief’ pastoraat 
voor te bereiden. Daartoe zijn we volop bezig een 
equipe voor het familiepastoraat samen te stellen en 
toe te rusten. Zo kunnen we in het volgende 
werkjaar enkele grotere stappen binnen die transitie 
doen. Dit vernieuwende project zal geleidelijk aan 
het hele parochieleven – ook de ouderen –
stimuleren en heeft het volle support van ons 
pastoraal team. 
 
Moed 
Wist u trouwens dat het innovatieve familiepastoraat 
voor jong en oud het speerpunt van het pastorale 
beleid van onze parochie in heel Eindhoven-Noord 
is geworden? Dat geeft ‘den burger’ inderdaad 
moed en vooral nieuwe kansen aan ons als 
parochianen! 
pastor Ad 
 

 

 

Bewaarexemplaar 
 

De pagina 3 en 4 van deze PS bevatten de meest 
recente informatie van onze parochie.  
 
U kunt deze pagina’s bewaren zodat u altijd de 
juiste gegevens bij de hand hebt. 
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Gedoopt 
 

Sophia Ubachs  en Karlijn Brederveld 
 

Gehuwd 
 

Hilde van der Wal en Job Jacobs  
in de  St. Petruskerk 
 

In onze parochie zijn overleden:   
 

� Mien Snep-van Kemenade (97) 
St. Antonius Abtkerk 
 

� Riet Sengers-Jansen (90) 
St. Petruskerk 
 

� Willy Duisters (67) 
Afscheidsviering in het Ketelhuis 
 
 Lezing Mgr. Woorts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober is niet alleen missiemaand, maar ook 
rozenkransmaand en dus toegewijd aan Maria. In 
dat kader mogen we op zondag 10 oktober Mgr. 
Woorts, hulpbisschop van Utrecht, verwelkomen die 
een lezing met PowerPointpresentatie zal verzorgen 
over hoe en waarom Maria vanaf de Oudchristelijke 
tijd tot in de onze in beeld is gebracht, zowel in het 
westen als het oosten.  
Verschillende momenten uit haar leven – verbonden 
met die van onze Heer Jezus – worden getoond, 
zowel momenten of elementen die vermeld staan in 
(voornamelijk) de H. Schrift alsook in apocriefe ver-
halen uit de Oudchristelijke tijd of die ontstaan zijn 
aan de hand van verschijningen van Maria.  
De oudste voorstellingen bevinden zich in Romein-
se catacomben en dateren uit de 3e eeuw. Aan de 
hand van de voorstellingen zal een overzicht ge-
geven worden van de ontwikkelingen van de ver-
beelding van Maria (in fresco, mozaïek, schilder-
kunst, beeldhouwwerk) en diverse ‘typen’ van 
Mariavoorstellingen worden getoond en toegelicht.  
Eenvoudig gezegd: het zal een ‘praatje bij een 
plaatje’ zijn en de illustraties nemen ons de hele 
kerkgeschiedenis mee door alsook de hele wereld 
mee over. 
Mgr. Woorts doceert Christelijke kunst en icono-
grafie op Het Ariënsinstituut, het opleidingscentrum 
van het Aartsbisdom Utrecht, en op Bovendonk, de 
priester- en diakenopleiding te Hoeven. Op zondag 
10 oktober om 14.30 uur in het kerktrefcentrum St. 
Petrus. Duur: ongeveer 2 uur, met pauze. 
Pastoor J. Goris 
 

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 3 oktober 2021 
 

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

 

Oktobermaand Rozenkransmaand 
 

In de Rooms Katholieke 
Kerk is de maand oktober 
gewijd aan de Rozenkrans. 
De keuze van deze maand 
hangt samen met de liturgi-
sche gedachtenis  van Maria 
van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd 
ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij 
had de christelijke overwinning van de Slag bij 
Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het 
bidden van de rozenkrans. 
 

Dominicanen  
Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de 
orde der Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook be-
hoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans 
een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint 
Dominicus (1170-1221), stichter van de domini-
canen. Maria zou de rozenkrans hebben gegeven 
als wapen in zijn strijd tegen een christelijke ge-
meenschap die zich afzette tegen de leer en de 
hiërarchie van de Katholieke Kerk.  
 

De rozenkrans (of Pater Noster)  
Deze kralensnoer bestaat uit vijf grote en vijftig
kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozen-
kransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van 
het Onze Vader (15 maal) en het Weesgegroet (150 
maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. 
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus 
en ook de verrijzenis overwogen, als men de 
geloofsgeheimen (mysteries) bidt. De zogenaamde 
blijde, de droevige en de glorievolle geheimen en 
sinds 2002 ook de vijf geheimen van het Licht. Het 
bidden van 150 maal een "wees gegroet" is van 
oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone 
kerkbezoekers en de kloosterbroeders en -zusters 
die de 150 psalmen niet uit het hoofd konden 
opzeggen. 
 

Rozenhoedje 
Dit is de korte versie van het rozenkransgebed. Men 
bidt de rozenkrans één keer rond. In oktober kunt u 
dit Rozenhoedje met ons mee bidden. Met ingang
van maandagavond 4 oktober om 19.00 uur in de 
kapel Maria Koningin van de Vrede aan de Fakkel-
laan en op woensdagavond om 18.30 uur in de H. 
Hartkapel in Kronehoef. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAROCHIE ST. PETRUS’ STOEL 

     

Belangrijke gegevens van de parochie St. Petrus’ Stoel 
 

Om te bewaren! 
 

Voor spoedeisende zaken belt u: 06 24 50 79 21 
 
Pastoraal team  
J. Goris, pastoor   040  269 75 67  jgoris@petrus-ehv.nl 
P. Geelen, pastor   06 24 50 79 21  pgeelen@petrus-ehv.nl 
J. van de Laar, pastor   040  269 75 68  jvdlaar@petrus-ehv.nl 
A. Verest, pastor   040  269 75 64  averest@petrus-ehv.nl 
H. Vermeulen, diaken   06 10 32 70 85  hvermeulen@petrus-ehv.nl 
 
P. van de Molengraft   040  269 75 62    
Administratieve ondersteuning pastoraal team   pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
 

Kerktrefcentra 
U kunt hier terecht voor het uitschrijven van doopbewijzen, opgeven van intenties bij vieringen 
en andere informatie  
 
St. Petrus    040  269 75 61  ktc.st.petrus@petrus-ehv.nl 
Kloosterdreef 31  
5623 DB Eindhoven 
Geopend werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur 
 
St. Antonius Abt   040  262 17 41  ktc.antonius@petrus-ehv.nl 
IJsselstraat 4  
5626 BL  Eindhoven 
Geopend op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
 
St. Thomas    040  243 15 09  ktc.thomas@petrus-ehv.nl 
Thomaslaan 43 
5631 GK Eindhoven  
Geopend maandag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur 
  

Parochiebureau 
Uitsluitend voor vragen over financiën en begraafplaatsen en om in contact te komen met  
bestuursleden kunt u van maandag t/m donderdag van 09.30 tot 12.00 uur terecht bij het parochiebureau.
  
 
Kloosterdreef 31   040  269 75 60   parochiebureau@petrus-ehv.nl  
5623 DB Eindhoven 
 

Begraafplaatsen 
F. van Hapert, coördinator  06 45 71 40 50   begraafplaatsen@petrus-ehv.nl 
 
 

Website van de parochie: www.petrus-ehv.nl 
 
 

 

Overmaken kerkbijdrage en misintenties: 
 

IBANnummer: NL 11 RABO 0158 2051 11  

t.n.v. 

Parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven  



 

 

 

 

 

 

 

Vieringen 
Zaterdag    17.00 uur Kapel Antoniushuis 
     19.00 uur H. Hartkapel 
Zondag    09.30 uur St. Antonius Abtkerk 
     10.00 uur St. Petruskerk 
     11.00 uur St. Thomaskerk 
Maandag    09.00 uur H. Hartkapel 
Dinsdag    19.00 uur H. Hartkapel (vanaf 18.30 uur biechtgelegenheid) 
Woensdag     09.00 uur H. Hartkapel (getijdengebed) 
Woensdag    19.00 uur H. Hartkapel 
Donderdag    09.00 uur H. Hartkapel 
Vrijdag     09.00 uur H. Hartkapel 
Eerste vrijdag van de maand  10.00 uur St. Thomaskerk 
 
Livestream 
Alle parochiële vieringen vanuit de St. Petruskerk en de St. Thomaskerk worden via internet uitgezonden. 
Voor persoonlijke vieringen zoals dopen, huwelijken en uitvaarten gebeurt dit alleen op verzoek van de 
betrokkenen. Op de homepagina van onze website: www.petrus-ehv.nl vindt u linksbovenaan de knop 
naar de livestreams. 
 

Aanbidding Allerheiligste 
Elke dinsdag van 18.30 tot 19.00 uur aanbidding van het Allerheiligste in de H. Hartkapel aan de 
Kloosterdreef. Gedurende die tijd is er gelegenheid tot biechten. Verder is er aanbidding op elke eerste 
donderdag van de maand na de ochtendviering, dus vanaf ongeveer 09.30 uur tot 10.00 uur. Ook dan 
biechtgelegenheid. 
 
Mariakapellen 
De Mariakapellen van de St. Petruskerk en van de St. Antonius Abtkerk zijn dagelijks geopend  
van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Begraafplaatsen 
In de parochie St. Petrus’ Stoel zijn vier begraafplaatsen. Ze zijn dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur geopend.
Voor algemene informatie: begraafplaatsen@petrus-ehv.nl  
 
Locatie Boschdijk  Beheerder M. van der Velden 06 81 60 55 63 / 040 243 43 42 
    hannie.van.der.velden@gmail.com 
Locatie Kloosterdreef  Beheerder J. van Vroenhoven 06 25 27 31 51 / 040 243 72 09  
    j.vroenhoven66@upcmail.nl 
Locatie Smetsakker  Interimbeheerder   06 45 71 40 50 
    begraafplaatsen@petrus-ehv.nl 
Locatie IJsselstraat  Beheerder M. van Rooij  06 83 61 40 86 / 040 262 12 77  
    t-vanrooij8@hotmail.com 

Communicatie 
P’S nieuws is een uitgave van de parochie St. Petrus’ Stoel. 
De website, www.petrus-ehv.nl, is een manier om informatie te verstrekken aan de parochianen en op de 
facebook pagina vindt u regelmatig foto’s en berichten  
 
Het redactieadres voor zowel P’S nieuws, website als facebook is:  
redactie@petrus-ehv.nl 
De adresgegevens zijn:  
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31 5623 DB Eindhoven 040  269 75 61 
     

Vrienden van Sint Petrus  
Dit is een fondsenwervinggroep, die in het leven is geroepen om de St. Petruskerk bij de tijd te houden, 
toekomstbestendig en duurzaam te maken. Uw hulp is daarbij hard nodig! 
 
Lid worden van de Vrienden van Sint Petrus kan via e-mail: info@vriendensintpetrus.nl 
Adresgegevens: Vrienden van Sint Petrus, Kloosterdreef 31 5623 DB Eindhoven 040 269 75 61 
Meer informatie over de Vrienden kunt u lezen op hun website: www.vriendensintpetrus.nl 
 


