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10e jaargang – nummer 7 -  oktober 2021 
 

Dat moet ons als christenen toch als muziek in de 
oren klinken. Maar helaas is het niet zo eenvoudig. 
Want als mensen onrecht wordt aangedaan, of we 
dat nu zelf zijn of anderen, komen er vaak twee 
gevoelens naar boven drijven: angst en wraak. Angst 
om zelf slachtoffer te worden van misdaad of terreur. 
Wraakgevoelens ten opzichte van criminelen en 
terroristen. En misschien ook wel de angst dat we zelf 
niet helemaal zuiver op de graat zijn. 
Wraak en angst. Twee gevoelens die we dus alle-
maal kennen. En dus ook eerlijk moeten erkennen.  
 
De vraag is nu: hoe gaan we daarmee om?  
Wat onze wraakgevoelens betreft: Het is waar-
schijnlijk het beste om te proberen ons te ver-
plaatsen in de situatie van mensen tegenover wie we 
die wraakgevoelens hebben. Proberen te achterhalen 
wat mensen die naar onze mening fout zijn eigenlijk 
beweegt. Wat er achter zit. Is er misschien ook iets 
wat hún is aangedaan? Iets waarvoor wij ook 
medeverantwoordelijk zijn? Als iemand bij mij in-
breekt, is mijn eerste reactie: opsluiten dat gespuis.  
 
En natuurlijk mag misdaad niet ongestraft blijven. 
Maar we doen er minstens even goed aan om naar 
de oorzaken te kijken van zoveel criminaliteit in de 
samenleving. Ligt die voor een deel ook niet in de 
hebzucht die van alle kanten wordt gestimuleerd en 
waar we zelf ook maar al te gevoelig voor zijn?  
 
Daarmee raken we aan het tweede gevoel, de angst. 
Zijn we niet te bang om het evangelie in praktijk te 
brengen, omdat dat aan onze portemonnee komt? 

Omdat we een deel van ons gemakkelijke leventje 
daarvoor misschien moeten inleveren? Of omdat 
mensen meewarig reageren omdat we niet met elke 
nieuwe mode meedoen? Zodat we "er niet helemaal 
meer bijhoren"? We niet serieus worden genomen? 
We kunnen die angst overwinnen door ons eens 
goed af te vragen, wat ons werkelijk gelukkig maakt: 
het hébben van materiële goederen of het délen van 
materiële goederen.  
 
En daarmee komen we op een begrip dat zeer bijbels 
is en ook de rode draad vormt van het boek van 
Bregman: Vertrouwen. Hij betoogt in zijn boek dat 
mensen in moeilijke situaties meestal positief 
reageren door elkaar te helpen en bij te staan, en 
niet, zoals vaak gedacht wordt, door alleen maar aan 
zichzelf te denken. De huidige coronacrisis heeft dat 
trouwens ook aangetoond. En, tussen haakjes, de 
huidige formatiepuinhoop toont alleen maar aan waar 
wantrouwen toe leidt. 
 
Daarom tenslotte dit: Als Jezus ons voorhoudt dat we 
het evangelie van de daken moeten verkondigen, 
bedoelt Hij niet dat we hard moeten schreeuwen, 
zoals sommige televisiedominees doen. Dan bedoelt 
Hij eerder dat we onze angst moeten laten varen om 
de blijde boodschap in praktijk te brengen, in het 
leven van alledag, tot welzijn van alle mensen. 
Vertrouwen in de ander is daartoe een basisvoor-
waarde. 
Rutger Bregman: “De meeste mensen deugen”. 
Verplichte literatuur.  
Jan van de Laar, pastor. 
 

De meeste mensen deugen 
Enige tijd geleden heb ik een boek gelezen dat veel publiciteit heeft genoten en niet voor niets. Het is een boek 
over hoop en vertrouwen. Het boek is van Rutger Bregman en de veelzeggende titel is: “De meeste mensen 
deugen”. 
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Gedoopt 
 

Jeffrey van der Heijden, Tinardje Pruijmboom, 
Fransiënna Pruijmboom en Callistus Thomford. 
 

In onze parochie zijn overleden:   
 

� Hanneke Boelens (68) 
St. Petruskerk 

 
� Lucy van de Vijver - van Ravenstein (84) 
� Antoon de Wert (86) 

Afscheidsviering in het Crematorium 
 

Rectificatie  
 

In het vorige PS-nieuws, de septembereditie 
stonden in het bewaarexemplaar een paar 
onjuistheden. U kunt ze zelf aanpassen. 
Het gaat om de volgende gedeelten: 
 
Aanbidding Allerheiligste 
Er is aanbidding elke dinsdag van 18.30 tot 19.00 
uur in de H. Hartkapel aan de Kloosterdreef. 
Gedurende die tijd is er gelegenheid tot biechten. 
 
De aanbidding op de eerste donderdag van de 
maand is komen te vervallen. 
 
Ook de viering op de eerste vrijdag van de maand in 
de Thomaskerk om 10.00 uur is komen te vervallen. 
 

Extra huishoudelijke hulp 
 

Nu een derde priester is komen inwonen op de 
pastorie zijn de drie ochtenden dat Annie op de 
pastorie werkt onvoldoende. Daarom zijn we op 
zoek naar extra huishoudelijke hulp voor 16 uur per 
week. Salaris conform de richtlijnen van het bisdom. 
De dagen en uren kunnen in onderling overleg 
worden afgestemd. 
Hebt u interesse of kent u iemand die mogelijk inte-
resse heeft?  
Neem dan contact op met het parochiebureau t.a.v. 
mevr. Paulien Burgers: 040 269.75.60  
(maandag tot donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur)  
of parochiebureau@petrus-ehv.nl  
 

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 31 oktober 2021 
 

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

Allerheiligen 
 

De Kerk viert op maan-
dag 1 november het feest 
van Allerheiligen. Met 
"alle heiligen" worden al 
die overledenen bedoeld 
die op aarde de goede 
strijd gestreden hebben  

en dus naar de vaste overtuiging van de geloofs-
gemeenschap bij God in de hemel zijn opgenomen.
Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar 
heen geen eigen feestdag hebben, bijvoorbeeld 
omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was. 
We zullen deze schare, die niemand tellen kan, 
herdenken tijdens de viering op maandag 1 novem-
ber om 19.00 uur in de St. Petruskerk. De ochtend-
viering in de H. Hartkapel komt dan te vervallen 
 

Allerzielen 
 

De traditie van Allerzielen bestaat al erg lang in 
onze kerk, het extra verzorgen van de graven en het 
bezoeken van de grafzegeningen op de ver-
schillende kerkhoven in onze parochie zijn al vele 
jaren een goede gewoonte. Sinds een aantal jaren 
wordt hier een nieuwe traditie aan toegevoegd: het 
bezoeken van de kerkhoven in het donker, met een 
door ons aangeboden lichtritueel. 
 
Daarom zullen de kerkhoven van de Kloosterdreef, 
de Boschdijk, de Smetsakker en de IJsselstraat op 
Acht, op dinsdag 2 november aanstaande tot 21.00 
uur geopend zijn en zullen fakkels en lampen de 
hoofdpaden verlichten. Aansluitend aan de avond-
vieringen van 19.00 uur in de St. Petruskerk en de 
St. Antonius Abtkerk worden u kaarsjes uitgereikt. 
Op de begraafplaatsen aan de Boschdijk en de 
Smetsakker kunt u ook een kaarsje ontvangen. U 
mag het kaarsje brandend achterlaten op het graf of 
bij de urnenplaats van uw geliefde overledene. 
Indien uw geliefde elders begraven of gecremeerd 
is, kunt u uw kaarsje plaatsen op de algemene her-
denkingsplaats. 
Tevens worden er ’s middags om 15.00 uur gebeds-
diensten met individuele grafzegeningen gehouden 
op de begraafplaatsen van onze parochie.  
Aansluitend bent u uitgenodigd voor een kopje 
koffie of thee om samen even na te praten. 
 
Tijden van de bijeenkomsten op 2 november 
15.00 uur gebedsviering en individuele van de 
graven op de begraafplaatsen Smetsakker, Kloos-
terdreef, Boschdijk en IJsselstraat. 
19.00 uur Allerzielenvieringen in de de St. Antonius 
Abtkerk, de St. Petruskerk en de St. Thomaskerk. 
20.00-21.00 uur avondopenstelling van de begraaf-
plaatsen Smetsakkker, Kloosterdreef, Boschdijk en 
IJsselstraat (Acht), met lichtritueel. 
 
De vieringen in het Antoniushuis en de Kapel v.h. H.
Hart komen te vervallen en bij extreem slecht weer
gaat de avondopenstelling niet door. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Voor spoedeisende zaken belt u:  
 

06 24 50 79 21 
 

 

Overmaken kerkbijdrage en 
misintenties: 

 

IBANnummer: NL 11 RABO 0158 2051 11  

t.n.v. 

Parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven  

 

"Voor hoofd én hart" 
Nieuwe initiatieven voor de geloofsvorming van volwassenen 
 

Beste parochiaan en belangstellenden, 
"Voor hoofd én hart": zo zouden we graag de nieuwe initiatieven willen noemen 
die we in onze St. Petrusparochie zullen aanbieden voor de geloofsvorming van 
volwassenen. Initiatieven waarmee we ons geloof kunnen ontwikkelen, maar 
tegelijkertijd ook onze geloofservaring verdiepen. 

 
Ons hoofd en ons hart voeden met het geheim van God is een permanente noodzaak voor ieder die in het 
geloof verder wil komen. En wat is mooier en vruchtbaarder dan deze geloofsweg samen af te leggen? 
Want leerlingen van onze Heer Jezus zijn we zonder ophouden en nooit in ons eentje. 
Daarom zijn we verheugd om de onderstaande initiatieven te kunnen presenteren en jullie daarvoor uit te 
nodigen! Kijk de lijst eens rustig door en maak uw keuze: 
 

Eerste woensdag van de maand:  
Lofprijzing 
Lofprijzing met charismatische elementen o.l.v. pastor Ad Verest  
Tijd: 19.45 - 21.00 uur (aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur) 
Plaats: H. Hartkapel in Kronehoef 
Start: de volgende bijeenkomst is 3 november 
 
Tweede woensdag van de maand:  
Leerhuis Johannesevangelie 
Doorlopende lezing van het Johannesevangelie aan de hand van een 
cursusboek o.l.v. pastor Ad Verest 
Tijd: 19.45 - 20.45 uur (aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur) 
Plaats: Kerktrefcentrum St. Petrus 
Start: de volgende bijeenkomst is 10 november 
 
Laatste vrijdag van de maand:  
Bijbelcursus over het boek Job 
Verdiepend lezen en geloofsgesprek o.l.v. pastor Ad Verest 
Tijd: 15.00 - 17.00 uur 
Plaats: Kerktrefcentrum St. Petrus 
Start: vrijdag 29 oktober 2021 
 
Eerste vrijdag van de maand:  
Avond van Barmhartigheid 
Zang en meditatie, aanbidding en verzoening, in sfeervolle ambiance, verzorgd 
door het pastoraal team van de parochie; deelname met vrije inloop. 
Tijd: 19.00 - 20.00 tot 20.30 uur 
Plaats: St. Petruskerk (bij winterkoude: in de H. Hartkapel in Kronehoef) 
Start: vrijdag 5 november 2021 
Een parochiële Alphacursus staat op het program voor in het nieuwe jaar in het 
Kerktrefcentrum op Acht. Daarover volgt later meer informatie. 

 
Aanmelden: 
Stuur een e-mail naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
Rechtstreeks aanmelden bij pastor Ad of één van de andere leden van het pastoraal team mag natuurlijk 
ook. We willen u graag ontmoeten op één of meerdere van deze initiatieven! 
Namens het pastorale team, pastor Ad 06 20680541 averest@petrus-ehv.nl 
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Familiepastoraat 
 

Op zondag 18 juli konden de ouders en de kinderen elkaar eindelijk weer ontmoeten op het tuinfeest, in 
de prachtige tuin van de pastorie. Een verslag zag u in PS nieuws van augustus.
Op 3 juli zijn we met vijf gezinnen op bedevaart gegaan, die was georganiseerd door het Familiepastoraat 
van het Bisdom. Feden en Patrick hebben een verhaal hierover geschreven.
 

We gingen met de pastoor en een paar andere 
mensen in de bus, via Helmond en Uden naar
 s'-Hertogenbosch. Toen we aankwamen kregen 
we een tas met een soort mini-
de route van de bedevaart. Toen gingen we op 
pad naar verschillende plekken om workshops 
uit te voeren. Hinkelen, naar verhaaltjes luiste
ren, lunchen en andere leuke dingen. We gingen 
ook naar Catharinakerk om een verhaal te 
luisteren, dus hadden we even pauze van al het 
lopen. 
 
We mochten ook even IN de kerk kijken en het 
was een prachtige kerk. Het verhaal ging over 
een 12 jarige Jezus die verdwaald was voor 3 
dagen en dus gingen 3 kinderen dat nabeelden. 
Toneelspelen eigenlijk. We gingen ook naar de 
kathedraal, een SUPERgrote kerk, met heel veel 
schilderijen en kaarsen, wat meestal bij een 
kathedraal hoort.  
Toen was na ongeveer 2 uur de mis k
gingen we terug naar het start, en kreeg we als 
traktatie patat, en kregen we een kaars waar 
Maria opstond! Toen keerden we weer veilig 
thuis. 
Einde 

Feden 

 

Tijdens Wereldmissiedag op 24 oktober zal de 
deurcollecteopbrengst ten goede komen aan weder
om twee nieuwe projecten van Stichting MOV.
 
Een biologische geitenfarm: in Tullu Roba, Isiolo 
wordt gestart door Kamila, een MOV
door ons naar Highschool kon en die met hulp van 
ASML in Nairobi biotechnologie heeft gestudeerd en 
nu haar kennis in een nieuw bedrijf samen met vier 
andere vrouwen in praktijk wil gaan brengen. Hoe 
geweldig is dit! Het vraagt een behoorlijke motivatie 
en inzet vanuit Kenia, die is er al, het vr
een bijdrage van €4.000; best pittig maar we doen 
ons best! 
Watertanks zijn vooral nodig om boerinnen 
lange droogteperiode heen te helpen. De eerste 
tanks hebben er voor ons project van 30 boerinnen 
en hun gezinnen, dus zo’n 300 mensen in Merti al 
voor gezorgd dat er voldoende voedsel gepro
duceerd kan worden zodat de gezinnen ook 
extreme droogte genoeg te eten hebben. We
ook onze andere vrouwengroepen op deze manier
ondersteunen. Een tank kost met bezorgen naar dit 
buitengebied en plaatsen €750,-.  
 

 

Wereldmissiedag: extra collecte voor vrouwen in Kenia

Op zondag 18 juli konden de ouders en de kinderen elkaar eindelijk weer ontmoeten op het tuinfeest, in 
de prachtige tuin van de pastorie. Een verslag zag u in PS nieuws van augustus.

zijn we met vijf gezinnen op bedevaart gegaan, die was georganiseerd door het Familiepastoraat 
van het Bisdom. Feden en Patrick hebben een verhaal hierover geschreven. 

We gingen met de pastoor en een paar andere 
d en Uden naar   

Hertogenbosch. Toen we aankwamen kregen 
-boekje erin met 

de route van de bedevaart. Toen gingen we op 
pad naar verschillende plekken om workshops 
uit te voeren. Hinkelen, naar verhaaltjes luiste-

lunchen en andere leuke dingen. We gingen 
ook naar Catharinakerk om een verhaal te 
luisteren, dus hadden we even pauze van al het 

We mochten ook even IN de kerk kijken en het 
was een prachtige kerk. Het verhaal ging over 

dwaald was voor 3 
dagen en dus gingen 3 kinderen dat nabeelden. 
Toneelspelen eigenlijk. We gingen ook naar de 
kathedraal, een SUPERgrote kerk, met heel veel 
schilderijen en kaarsen, wat meestal bij een 

Toen was na ongeveer 2 uur de mis klaar, en 
gingen we terug naar het start, en kreeg we als 
traktatie patat, en kregen we een kaars waar 
Maria opstond! Toen keerden we weer veilig 

Er was eens… Maria en wij 
Ik heet Patrick. Ik ben 11 jaar en ik woon in Eindhoven.
Ik en mijn gezin zijn zaterdag op bedevaart in Den Bosch 
geweest. De bedevaart heette: Er was eens… Maria en 
wij.  
Een bedevaart bij onze katholieke kerk betekent dat mensen 
de religieuze plekken bezoeken en het verhaal van de bijbel 
ervaren. In het begin luisterden we naar een 
daarna kreeg je een kaart waar je de route kon zien met 
nummers. Er stond er ook waar je moest beginnen en 
iedereen had een andere start punt, zodat niet iedereen op 
de zelfde plek begon. Mijn familie en mensen uit Eindhove
(ook pastoor Johan Goris en Ad Verest) werden naar 
dezelfde start punt gestuurd. Dus gingen we samen lopen.
Op Zo'n plek met een  nummer was er er een workshop 
waar je allemaal verschillende dingen kon doen.
Bijvoorbeeld: Luisteren naar een verhaal en 
meedoen aan een toneel stuk die over het verhaal ging dat 
Jezus kwijt was en terug is gevonden in de tempel.
bedevaart hadden we een mis in de kerk: 
draal en ik was daar misdienaar. 
een bisschop, hij heette Mgr. De Korte.
Na de mis gingen we met iedereen die mee deed met de 
bedevaart friet eten. 
Ik vond het leukste:  
Samen lopen met kerkgenoten uit Eindhoven.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunt u weer meehelpen?
Op 24 oktober zullen Don, Esther, 
namens de MOV u met een korte bijdrage op de 
hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen in 
Kenia. Mocht u niet in de kerk aanwezig kunnen zijn 
en wilt u onze projecten toch steunen, dan kunt u 
uw bijdrage overmaken op
ten name van Stichting MOV Eindhoven.
Bij voorbaat heel veel dank!
Don Croonenberg, voorz
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de religieuze plekken bezoeken en het verhaal van de bijbel 

rden we naar een Mariaverhaal en 
daarna kreeg je een kaart waar je de route kon zien met 

Er stond er ook waar je moest beginnen en 
iedereen had een andere start punt, zodat niet iedereen op 
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(ook pastoor Johan Goris en Ad Verest) werden naar 
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waar je allemaal verschillende dingen kon doen. 
Luisteren naar een verhaal en dan (mocht je) 

meedoen aan een toneel stuk die over het verhaal ging dat 
Jezus kwijt was en terug is gevonden in de tempel. Na de 
bedevaart hadden we een mis in de kerk: Sint Janskathe-

 Bij de mis was er ook een 
Mgr. De Korte. 

Na de mis gingen we met iedereen die mee deed met de 

Samen lopen met kerkgenoten uit Eindhoven. 

Kunt u weer meehelpen? 
Op 24 oktober zullen Don, Esther, Carla of Greet 
namens de MOV u met een korte bijdrage op de 
hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen in 
Kenia. Mocht u niet in de kerk aanwezig kunnen zijn 
en wilt u onze projecten toch steunen, dan kunt u 
uw bijdrage overmaken op  NL23INGB0002977700 
en name van Stichting MOV Eindhoven. 

Bij voorbaat heel veel dank! 
orzitter www.stichtingmov.nl  

Wereldmissiedag: extra collecte voor vrouwen in Kenia 

 


