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10e jaargang – nummer 8 -  november 2021 
 

Een vraag die we juist als katholieken mogen 
stellen, want ben je katholiek omdat je gedoopt bent 
of word je katholiek door tot geloof te komen of door 
je geloof te uiten? Dat zijn dan de vragen die je 
daarbij kunt stellen.  
Als je goed naar de tekst kijkt, dan hoor je dat die-
gene die door Jezus geholpen wordt, eigenlijk al 
gelovig is; iets is er al bij hem geraakt door het 
horen over Jezus of het zien van Jezus’ daden dat 
hij zich tot Jezus wil wenden, hij gelooft dus al, 
vertrouwt al, hij ziet al dat Jezus degene is die hij wil 
gaan volgen. En omdat hij daarom stappen in de 
richting van Jezus, in de richting van God, neemt 
kun je zeggen dat hij gelovig is en dat Jezus dus 
terecht antwoordt: ‘je geloof heeft je gered’.  
Maar als je nu de zaak van de andere kant uit 
bekijkt. Als je zegt: ik ben al gelovig en je doet 
verder niets of in ons geval als mensen van de 
Kerk: ik ben al katholiek en je doet verder niets, hoe 
ver ben je dan gelovig of katholiek? Zit ons 
katholiek-zijn in het bidden dat we iedere dag doen? 
In het geregeld naar de mis gaan, in het vaak of 
minder vaak lezen van de teksten over Jezus of 
andere teksten in de bijbel? Zit daar ons gelovig-zijn 
in? Of moeten we naar een andere plek kijken, naar 
een andere situatie misschien? 
In de jonge Kerk viel het gedrag van de jonge 
christenen, de jonge christengemeenschap kan ik 
wellicht beter zeggen, op door wat ze deden. Om-
standers die niet gelovig, niet christelijk waren, 
Romeinen bijvoorbeeld die er verslag van schreven, 
merkten op dat het een bijzondere groep was, die  
 

gelovers in Christus. Zij zorgden namelijk met na-
druk voor de zieken, zij hielden hun kinderen goed 
in het oog en voedden hen op in dezelfde levens-
wijze. Zij zorgden voor ouderen en lieten die niet 
aan hun lot over of, zoals we bij Paulus lezen, zij 
zagen mensen of ze nu man of vrouw, vrij of slaaf, 
rijk of arm waren, als gelijken van elkaar. Wat zij die 
mensen zagen doen, was bepalend en daarin lag 
hun geloof. Ook Jacobus in zijn Jacobusbrief, 
schrijft er op die manier over. Aan het handelen 
herken je de gelovigen. Men is dus misschien wel 
gelovig of katholiek doordat men gedoopt is, maar 
men wordt het steeds opnieuw door wat men doet: 
daden van barmhartigheid, het bidden, het naar de 
kerk gaan, de aanbidding, het thuis lezen van 
bijbelteksten: het heeft allemaal zijn waarde, het is 
allemaal van belang, maar vanuit die raakvlakken 
moet je van binnenuit geraakt worden om iets te 
doen voor een ander. In je daadwerkelijke handelen 
en dan het liefst ‘voor de minsten onder de mijnen’ 
zoals Jezus het in Matteüs 25 noemt, daarin zien 
we het gelovig-zijn. Steeds opnieuw word je gelovig 
als je op die manier iets doet. Gelovig zijn en 
gelovig worden gaan dus hand in hand. Je kunt niet 
gelovig zijn door het eerst te worden, maar je kunt 
ook niet gelovig worden als je het niet steeds 
opnieuw bent.  
Ook dit jaar zijn er weer mensen die toetreden tot 
de katholieke Kerk. Ze zijn al gelovig, willen hun 
geloof specifiek maken door katholiek te worden, 
door zich te laten dopen. Wellicht is één van hen 
komende Pasen ook in onze parochie aan de beurt 
om gedoopt te worden. Hou hem in de gaten, sta 
hem bij, of help hem als het nodig  is, als hij vragen 
stelt of wellicht even niet weet welke stappen nu 
gedaan kunnen worden. Want ook daarin zit ons 
gelovig worden, ook daarin laten we steeds opnieuw 
zien dat we gelovig zijn of naar ons toe vertaalt: dat 
we katholiek worden, steeds opnieuw en katholiek 
zijn, niet alleen door ons doopsel, maar juist ook 
door ons handelen, dag in dag uit. 
Henry Vermeulen, diaken 
 

Gelovig zijn of gelovig worden 
Als we het evangelie lezen of luisteren naar het evangelie op zondag, dan horen we geregeld Jezus de zin: 
‘je geloof heeft je gered’ in de mond nemen. Is iemand op dat moment gelovig geworden of was hij al 
gelovig; een vraag die we ook als katholieken ons best mogen stellen. 

       

Voor spoedeisende zaken belt u: 06 24 50 79 21 
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In onze parochie zijn overleden:   
 

� Ria Wouters (65) 
St. Antonius Abt 
 

� Frans Huijbregts (80) 
� Rosa Damen-Klumpp (92) 
� Linda Stas (60) 
St. Petruskerk 
 

� Cor van Helden (85) 
St. Thomaskerk 
 

� Wiel Strous (94) 
� Suze van Dietz-Stikkel (98) 
Afscheidsviering in het Crematorium 
 

Adventscollecte 
 

Heel fijn dat we dit jaar 
weer in aanmerking ko-
men voor de Advents-
collecte in al de locaties 
van de parochie Sint 
Petrus’ Stoel.  

Het is dan ook hartverwarmend dat er vanuit de 
parochie zo veel belangstelling is voor deze vorm 
van pastoraat.  
Voor mij is dat zichtbaar in de vele vragen, bemoe-
digde woorden en uw financiële bijdragen die het 
pastoraat voor onze mensen mogelijk maakt. Maar 
ook zichtbaar doordat wij het jaar rond op zaterdag 
de hal van de toren van de Petruskerk mogen ge-
bruiken. Wij kunnen daardoor onze mensen een uur 
gastvrijheid, koffie en thee en een warme hap 
aanbieden. Dit alles is mogelijk met uw financiële
steun. Hartelijk dank! 
p.s. we zoeken nog medewerkers voor de zaterdag-
inloop, u bent dan vier uurtjes beschikbaar in de zes 
weken op de zaterdag. 
Rob Kosterman straatpastor. 
www.straatpastoraateindhoven.nl 
 

Bijbel in de Adventtijd 
 

Vanaf 25 november, de donderdag voor de eerste 
zondag in de Advent zullen Henry Vermeulen en Ine 
Geeven ’s middags toelichting geven en met u in 
gesprek gaan over de bijbelteksten van de 
aankomende zondagsliturgie.  
 
Steeds kijken we naar de tekst van de eerste lezing 
en de tekst uit het evangelie van Lucas. Vier 
donderdagen op een rij van half twee tot ca. drie 
uur. U bent van harte welkom om aan deze voor-
beschouwing op de Adventsteksten deel te nemen.  
 
We zouden het op prijs stellen als u zich vooraf 
aanmeldt door het sturen van een e-mail naar 
pastoraalteam@petrus-ehv.nl, zodat we in kunnen 
schatten in welke lokaliteit we moeten gaan zitten. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de Petrus-
pastorie. 
Henry Vermeulen en Ine Geeven 
 

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 28 november 2021 
 

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

Op bedevaart naar Lourdes 
 

Volgend jaar zal er vanuit de 
parochie een bedevaart plaats-
vinden naar Lourdes. In de periode 
van 28 april t/m 03 mei, dit is tijdens 
de meivakantie hier in Brabant, zul-
len we gezamenlijk op reis gaan. 
We zullen verblijven in een drie 
sterren hotel met vol pension. De 
kosten bedragen € 895,00 per per- 

soon voor een tweepersoons kamer. De toeslag 
voor een eenpersoonskamer bedraagt € 165,00. We 
vertrekken vanuit luchthaven Maastricht-Aachen. 
Voor € 25,00 is er busvervoer van en naar de 
luchthaven vanuit Eindhoven.  
De organisatie is in handen van het Huis voor de 
pelgrim, hun brochure voor 2022 verschijnt binnen-
kort voor meer informatie. Iedereen die zich bij ons 
meldt als serieuze belangstellende krijgt deze 
brochure zo spoedig mogelijk toegestuurd.  
De pastorale en geestelijk begeleiding is in handen 
van pastor Ad Verest van onze parochie. 
U kunt zich aanmelden door het sturen van een  
e-mail naar:  j.lapre1@upcmail.nl of 
averest@petrus-ehv.nl 
 

Financiële bijdrage 
 

Waar leeft een parochie 
van? Eigenlijk van drie 
dingen: van de mensen 
die ’s zondags naar de 
kerk komen. Zonder 
mensen in de banken 
heeft het kerkgebouw  
geen functie. Van mensen die zich inzetten: wist u 
dat onze parochie meer dan 400 vrijwilligers telt? 
Daar zijn we heel trots op! En van mensen die 
financieel hun steentje bijdragen zodat de kachel 
kan blijven roken.  
 
Wilt u aan dat laatste een bijdrage leveren? Levert u 
die bijdrage al langer? Heel hartelijk dank daarvoor! 
U kunt uw bijdrage overmaken op: 
NL57 RABO 0171603281 t.n.v. parochie St. Petrus' 
Stoel onder vermelding van collecte. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in een vrijwilligersklus
Meld je aan als gebouwenbeheerder!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe leuk is het om een deel van je vrije tijd in te 
zetten in het beheren of onderhouden van de 
kerken van onze parochie? Ben jij praktisch 
ingesteld en wellicht ook zelf een beetje handig?
Wij zijn op zoek naar een gebouwenbeheerder
de Petruskerk en voor de Sint Antonius Abt
 
Hoewel we de functie zo veel mogelijk passend 
maken bij jouw persoon, noem ik toch graag enkele 
deeltaken: 

• Het ontvangen van (onder)aannemers als 
klussen uitbesteed moeten worden: het gebouw 
open maken, de werkafspraken doornemen en 
aanwezig zijn bij de oplevering. 

• Toezicht en controle op de uitvoering van on
derhoudsabonnementen.  

• Het inventariseren van wensen en klachten: wat 
moet er gerepareerd worden? Wat heef
oriteit? 

• Het (zo goed als mogelijk) bereikbaar zijn voor 
dringende storingen en spoedeisende klachten
meldingen. 

• Het veilig stellen van schades die door de 
verzekering betaald worden (foto’s, voorlopige 
voorzieningen, aangifte politie). 

• Het enthousiasmeren en aansturen van een 
eigen klussenteam. 

 
Kortom, een leuke vrijwilligersbaan met verantwoor
delijkheden en prettige contacten. Een job, die jou 
zelf de regie laat houden over wat je wanneer doet: 
je blijft de baas over je eigen agenda!
 
Interesse? Bel me dan eens, dan praten we er sa
men eens verder over. 
Aloys Putmans, bestuurslid gebouwen,
0654362368. 

 
Oproep 
Niet alleen vragen we een vrijwil-
liger als gebouwenbeheerder maar 
onze parochie is blij met iedere 
vrijwilliger, op welk gebied ook.  
Dus hebt u tijd en zin in een nuttige 
tijdbesteding, meldt u zich dan op 
het parochiebureau of kijk op de 
website waar we nog behoefte 
hebben aan hulp. U doet er ons  
maar waarschijnlijk ook uzelf een plezier mee.
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Tentoonstelling Kerststallen
Ook dit jaar zal er 
wederom een kerst-
stallententoonstelling 
gehouden worden in 
de St. Petruskerk. 
Naast de traditionele 
kerststallen met beel- 
den en de grote kerststal van de kerk zullen er dit 
jaar ook andere afbeeldingen te zien zijn.
 
We hebben o.a. contact gezocht me
Jac van Erven die een aantal van zijn cursisten 
gevraagd heeft om een “kerstschilderij” te maken. 
Zij hebben daar positief op gereageerd en zijn daar 
mee aan de slag gegaan. Het resultaat kunt u dus 
zien tijdens onze tentoonstelling. Maar er z
oude “schoolplaten” met kerstafbeeldingen te zien 
zijn. Een heel divers aanbod dit jaar, wat zeker de 
moeite waard zal zijn om te bezoeken.
kerstsfeer te optimaliseren zal er ook iedere 
zaterdagmiddag live muziek zijn. 
 
De tentoonstelling is geopend op zaterdag 4, 11, 18 
en 25 december en op zondag 2 januari vanaf 13.30 
uur tot en met 16.00 uur in de St. Petruskerk. 
Zaterdag 1 januari is de kerk niet geopend.  
De toegang is gratis. 
 

Kerstkaarten verkoop
 

Bent u op zoek naar een mooie kerstkaart om te 
versturen naar familie of vrienden, dan bevelen wij 
de kerstkaarten van de parochie van harte aan. De 
kerstkaarten hebben een afbeelding van een van de 
kerststallen van de kerken en/of kapellen van onze 
parochie. Ze zitten per 10 kaarten verpakt en kosten 
(inclusief enveloppen) € 8,00 per pakje. De kaarten 
zijn vanaf heden te verkrijgen bij de pastorie van de 
St. Petruskerk en in de weekenden van 20/21 
november en 27/28 november na afloop van de 
vieringen in de kerken. 
 

‘Van Drie Engelen tot Driekoningen’
 

U kent ongetwijfeld de gebeden
boekjes ‘Bidden thuis’ en ‘Van Aller
heiligen tot Kerstmis’ nog die we u in 
de voorbije tijd hebben aangeboden 
voor de prijs van € 3,00. In deze serie 
is intussen het boekje ‘V
Engelen tot Driekoningen’ versche
nen, een 228 bladzijden tellend gebe
denboekje dat ons thuis een geweldige mogelijkheid 
biedt om ons met gebeden en verhalen, door 
uiteenlopende schrijvers geschreven, voor te 
bereiden op onder meer Allerheiligen, Allerzielen, 
St. Maarten, Advent en Kerstmis. 
Ook dit boekje gaan we u weer aa
bekende, hierboven genoemde prijs van 
we kunnen het van harte bij u aanbevelen om het 
zelf te lezen en/of om het iemand cadeau te doen.
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12 december solidariteitszondag 
 

Kerstpakkettenactie 
De decembermaand is in zicht. Een maand van feesten, 
en Kerstmis. Misschien bekruipt u al een gevoel van gezelligheid als u 
denkt aan de blije (klein)kinderen, de enthousiaste kreten bij het open
maken van de cadeautjes. Of als u denkt aan het samen eten met de hele 
familie van een uitgebreid kerstdiner. Helaas gaat dit lang niet voor 
iedereen op. Er zijn nog altijd mensen, die moeten beknibbele
uitgaven. Dat geldt ook voor de maand december. Dan kan er niets ex
tra’s voor een kerstdiner gekocht worden. Met de prijsverhogingen van levensmiddelen, gas en elektriciteit 
zullen er komende tijd heel wat zuchten geslaakt worden. Wij willen die
hen denken, dat we hen niet vergeten zijn. Dat we solidair zijn met hen. Daarom vragen wij u om een 
bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen of een financiële bijdrage.
jaar van deze actie een succes te maken?
vermeld. 
 
St. Petruskerk 
De Franciscusgroep organiseert dit jaar weer de kerstpakkettenactie op de “oude” 
manier. U kunt vanaf half november 
kerstpakketten. Op 15 december gaan we de tassen inpakken en wegbrengen naar de 
gezinnen die het goed kunnen gebruiken.
QR code of door geld te storten op rekeningnummer
NL09 INGB 0000962583 onder vermelding van: ker
code hiernaast. Dan kopen wij extra boodschappen daarvan, dat is óók welkom!
Marian Appel 
 
St. Antonius Abt 
De St. Antonius Abt Kerk zamelt 
gezinnen met Kerstmis wat extra's te geven.
de Mariakapel, op vrijdagmiddag van 14.00  tot 16.00 uur in het kerktrefcentrum en op 
zondag voor of na de Mis van 9.30 uur
Eindhoven- Acht. 
Gezien de omstandigheden rondom Corona, kunt u ons ook fina
rekeningnummer is Parochie St. Petrus
vermelding: St. Antonius Abt Kerk. Of scan de QR code
De Kerstpakkettengroep 
 
St. Thomaskerk 
Evenals vorig jaar hebben we dit jaar weer gekozen 
zelf hun kerstinkopen (levensmiddelen) doen.

• voor en na de 
zondag 28 november en  zondag 5 en zondag 12 
december .

• Bijdrage storten op 
R.K. St. Petrus Stoel o.v.v. Kerstpakketten St. Thomas
kerk. 

• Of scan de QR code

• Of  stop 
5632 AP Eindhoven. Tel. 040
PB, Tel. 040
”Kerstpakketten St. Thomaskerk

Mocht inleveren een probleem zijn, belt u dan een van de
het bij u ophalen. 
 

Meditaties op weg naar Kerstmis
Wij nodigen u graag uit om samen met ons op weg te gaan naar de geboorte van het kerstkindje met
inspirerende gedachten en gebeden. U 
kerstdag dagelijks een meditatie van ons gaan ontvangen via de mail. Als u deze wilt ontvangen, stuur dan 
een mailtje naar pastoraalteam@petrus
 

 

 

 
 

Wat je hebt,  
is gekregen, 
wat je kreeg, 

 is om te geven 
en ruimhartig  

te delen. 
 

solidariteitszondag  

De decembermaand is in zicht. Een maand van feesten, zoals Sinterklaas 
Misschien bekruipt u al een gevoel van gezelligheid als u 

(klein)kinderen, de enthousiaste kreten bij het open-
maken van de cadeautjes. Of als u denkt aan het samen eten met de hele 
familie van een uitgebreid kerstdiner. Helaas gaat dit lang niet voor 
iedereen op. Er zijn nog altijd mensen, die moeten beknibbelen op hun 
uitgaven. Dat geldt ook voor de maand december. Dan kan er niets ex- 
tra’s voor een kerstdiner gekocht worden. Met de prijsverhogingen van levensmiddelen, gas en elektriciteit 
zullen er komende tijd heel wat zuchten geslaakt worden. Wij willen die mensen laten weten, dat wij aan 
hen denken, dat we hen niet vergeten zijn. Dat we solidair zijn met hen. Daarom vragen wij u om een 
bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen of een financiële bijdrage. Helpt u ons mee om ook dit 

een succes te maken?  De werkwijze van de kerken in onze parochie staat hieronder 

dit jaar weer de kerstpakkettenactie op de “oude” 
vanaf half november weer houdbare producten meenemen 

kerstpakketten. Op 15 december gaan we de tassen inpakken en wegbrengen naar de 
gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Voor wie liever geld overmaakt, kan dat via de 
QR code of door geld te storten op rekeningnummer Parochie St. Petrus  

onder vermelding van: kerstpakketten Petrus. Of scan de QR 
Dan kopen wij extra boodschappen daarvan, dat is óók welkom! 

 vanaf 1 december houdbare etenswaren in, om 
gezinnen met Kerstmis wat extra's te geven. De producten kunt u dagelijks inleveren in 
de Mariakapel, op vrijdagmiddag van 14.00  tot 16.00 uur in het kerktrefcentrum en op 
zondag voor of na de Mis van 9.30 uur in de St.Antonius Abt kerk, IJselstraat 4 5626 BL 

Gezien de omstandigheden rondom Corona, kunt u ons ook financieel ondersteunen. 
Parochie St. Petrus NL09 INGB 0000962583. Graag onder 

Of scan de QR code hiernaast. 

hebben we dit jaar weer gekozen voor cadeaubonnen. Daarmee kunnen 
levensmiddelen) doen. Uw bijdrage kunt u geven: 

voor en na de viering van 11.00 uur in de Thomaskerk op 
zondag 28 november en  zondag 5 en zondag 12 
december . 

Bijdrage storten op NL59 RABO 0178246484, rekening 
R.K. St. Petrus Stoel o.v.v. Kerstpakketten St. Thomas

Of scan de QR code hiernaast. 

stop uw bijdrage in een enveloppe in de bus bij: Ine Thuis, Junolaan 4 , 
5632 AP Eindhoven. Tel. 040- 2423637 of P. Thoonen, Mirabelweg 75, 5632 
PB, Tel. 040-2420474. Vergeet niet op de enveloppe te vermelden 
”Kerstpakketten St. Thomaskerk”. 
zijn, belt u dan een van de bovenstaande telefoonnumm

Meditaties op weg naar Kerstmis 
Wij nodigen u graag uit om samen met ons op weg te gaan naar de geboorte van het kerstkindje met
inspirerende gedachten en gebeden. U zult vanaf de eerste zondag van de A
kerstdag dagelijks een meditatie van ons gaan ontvangen via de mail. Als u deze wilt ontvangen, stuur dan 

pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
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tra’s voor een kerstdiner gekocht worden. Met de prijsverhogingen van levensmiddelen, gas en elektriciteit 
mensen laten weten, dat wij aan 

hen denken, dat we hen niet vergeten zijn. Dat we solidair zijn met hen. Daarom vragen wij u om een 
Helpt u ons mee om ook dit 

De werkwijze van de kerken in onze parochie staat hieronder 

dit jaar weer de kerstpakkettenactie op de “oude” 
nemen voor de 

kerstpakketten. Op 15 december gaan we de tassen inpakken en wegbrengen naar de 
, kan dat via de 

Of scan de QR 
 

vanaf 1 december houdbare etenswaren in, om 
De producten kunt u dagelijks inleveren in 

de Mariakapel, op vrijdagmiddag van 14.00  tot 16.00 uur in het kerktrefcentrum en op 
St.Antonius Abt kerk, IJselstraat 4 5626 BL 

cieel ondersteunen. Het 

voor cadeaubonnen. Daarmee kunnen de gezinnen

viering van 11.00 uur in de Thomaskerk op 
zondag 28 november en  zondag 5 en zondag 12 

0178246484, rekening 
R.K. St. Petrus Stoel o.v.v. Kerstpakketten St. Thomas-

age in een enveloppe in de bus bij: Ine Thuis, Junolaan 4 , 
2423637 of P. Thoonen, Mirabelweg 75, 5632 

Vergeet niet op de enveloppe te vermelden 

bovenstaande telefoonnummers. Dan komen wij 

Wij nodigen u graag uit om samen met ons op weg te gaan naar de geboorte van het kerstkindje met
vanaf de eerste zondag van de Advent tot en met eerste

kerstdag dagelijks een meditatie van ons gaan ontvangen via de mail. Als u deze wilt ontvangen, stuur dan 

 

 

 

 


