
“We staan voor de grote uitdaging om onze
geloofsgemeenschap niet alleen bijeen te
houden maar zelfs te versterken. Daartoe willen 
we met een vernieuwd familiepastoraat investe-
ren in de band tussen jong en oud: tussen kinde-
ren, tieners, jongeren, ouders én grootouders! 
Doet u mee?”

Ad Verest, pastor in onze parochie

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

“In de recente coronatijd werd weer duidelijk 
hoe belangrijk naast de diaconale ook de 
pastorale dimensie van de Kerk is. Wij zijn 
er voor de armen, mensen in nood maar ook 
voor zieken en eenzame mensen. Daarom 
beveel ik de actie Kerkbalans van harte aan.” 

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch
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U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening: NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
onder vermelding van “kerkbijdrage”.

website: www.petrus-ehv.nl
email:    parochiebureau@petrus-ehv.nl 
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Inspirerende vieringen
In de kerk kunt u elke week even 
pauze nemen. Uitstijgen boven de 
drukte van de dag. U kunt de vieringen 
in de St. Petrus- en de St. Thomaskerk 
ook volgen via
www.petrus-ehv.nl/leren/livestream

Zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We kijken naar 
elkaar om, zorgen voor elkaar. We 
zorgen ook voor de daklozen met 
een regelmatige maaltijdverstrekking 
en met het straatpastoraat. Er zijn 
plannen om een coronamonument op 
te richten.

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen. Voor jong en 
oud. Voor wie regelmatig komt en
voor wie af en toe aanschuift. We 
ondersteunen de kerstpakkettenactie 
in onze parochie. Het pastorale team 
biedt troost aan de zieken en in het 
afgelopen jaar vooral ook aan ernstig 
zieke coronapatiënten.

Geloof verdiepen
Naast het vieren van de sacramenten 
nodigen we u ook uit om deel te nemen 
aan diverse themaprojecten en samen 
te groeien in geloof.

Komend jaar gaat onze parochie 
St. Petrus’ Stoel extra aandacht 
geven aan het familiepastoraat.

Wat is hiervan de bedoeling? Wel, 
met het familiepastoraat willen we 
tijdens de familievieringen gezin én 
familie, dus ouders, kinderen, oma’s 
en opa’s en verdere familieleden, 
een handje gaan helpen bij de 
beleving van hun eigen geloof én 
dat van de geloofsgemeenschap. 
Het gezin en de familie komen dus 
in de schijnwerpers te staan.

Hoe gaan we dat doen? Nou, in 
eerste instantie zal dat rondom 
de eerste H. Communie en het 
H. Vormsel plaatsvinden. In een 
traject van zo’n anderhalf tot twee 
jaar. De betreff ende kinderen nemen 
hun ouders en grootouders mee naar 
de ‘lessen’. De tieners en de jongeren 
daarentegen willen we vooral 
onderling met leeftijdsgenoten 
samenbrengen.

Met dit nieuwe en vernieuwende 
project hopen we geleidelijk aan 
het hele parochieleven - óók dat 
van volwassenen – te stimuleren. 
Het project heeft vanzelfsprekend 
de volle ondersteuning van het hele 
pastorale team.

Kortom: door het familiepastoraat willen 
we een ‘booster’ geven aan onze hele 
katholieke geloofsgemeenschap.


