
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e jaargang 
 

Al even vlug als de winter 
verdwijnt en de lente zich aan-
dient, zo verdwijnt de kersttijd 
en is de vasten daar: over een 
viertal weken begint de veertig-
dagentijd. Het kerkelijk jaar 
loopt als een trein, zoals ons 
hele leven vaak doet. 
 
Het christelijk leven heeft, zoals 
St. Paulus het zegt, iets van 
‘een wedloop om de kroon te 
ontvangen’ en vergt dus iets 
van de atleten: inspanning, trai-
ning en opoffering. Daarom legt 
de Kerk elk jaar opnieuw te- 
recht de nadruk op de ascetische inoefening van het 
christelijke en vraagt ze ons om te vasten, te bidden 
en aalmoezen te geven. Zo staat het trouwens elk 
jaar te lezen in het Evangelie van Aswoensdag.
 
Maar de vastentijd is meer dan een gehe
doen en (vooral) laten: het is ook een tocht naar 
Pasen. De vasten serieus onderhouden kan soms 
lastig zijn, maar we staren ons best niet blind op wat 
er onderweg allemaal te doen staat aan in
spanningen. Het gaat vooral over het doel van die 
tocht. Met bijbelse woorden zoudt ge kunnen zeg
gen: het is een opgaan naar de berg om Jezus te 
zien. Zoals trouwens ook Mozes en Elia de berg 
optrokken om God te ontmoeten. De vasten is een 
tijd om ons klaar te maken om met Pasen het ware 
gelaat van de Heer te zien; eerder een tijd van 
verlangend uitkijken dan een tijd van inspanning en 
versterving. Al horen die laatsten wel degelijk bij de
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zien. Zoals trouwens ook Mozes en Elia de berg 
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zien; eerder een tijd van 
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versterving. Al horen die laatsten wel degelijk bij de 

vasten: we mogen het voelen in 
onze maag en onze portemon
nee. 
maar een periode was van as
cese, 
zijn dan wat niet
kunnen doen: ook niet christe
nen bezinnen zich, beoefenen 
de soberheid en de vrijgevig
heid. Wat de vasten juist ‘chris
telijk’ maakt is: het zoeken naar 
Gods aangezicht.
 
Trouwens, Jezus zal ons de 
mende vasten van zondag tot 
zondag steeds meer zijn ware 

gelaat tonen. Hij is degene die de bekoringen weer
staat, op de Tabor van gedaante verandert, ons op
roept tot bekering, geduld betoont en vergeving 
schenkt. Alle scharniermomenten uit het Evange
passeren de revue: we krijgen een gezond en even
wichtig dieet voorgeschoteld.
 
En daarna zien we Hem van nog veel dichterbij. Als 
de Goede Week begint volgen we Hem bij zijn in
tocht, het Laatste Avondmaal, zijn sterven en uit
eindelijk Zijn verrijzen. Het beeld van Jesaja wordt 
dan compleet: de lijdende dienaar, vernederd en 
verheerlijkt. 
 
Op weg naar Pasen dus, met de nodige inspan
ningen, maar evengoed met de nodige ontspanning 
om ons te laten beseffen: ‘een mens leeft niet van 
brood alleen’. 
Pastoor J. Goris 

 
 

Samen op weg naar Pasen 

Een kleine honderd parochianen hebben de afgelopen 
jaren tijdens de veertigdagentijd en de adventtijd dagelijks 
een moment de tijd genomen om zich voor te bereiden op 
het naderende paasfeest of Kerstmis door het lezen van 
de meditaties die dagelijks digita
werden. 
Ook dit jaar zullen er tijdens de veertigdagentijd medita
ties verstuurd gaan worden. Mocht u in het verleden de 
meditaties al vaker ontvangen hebben dan hoeft u zich 
niet opnieuw aan te melden, anders vragen wij u een e
mail te sturen naar pastoraalteam@petrus
aan te melden. 
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Naomi Anna Maria Fecunda in de St. Petruskerk
 

In onze parochie zijn overleden:  
 

� Harrie van den Nieuwenhuijzen (94)
� Riet Verheijen-Vervest (87) 
St. Antonius Abtkerk 

 

� Maria Rommers-Gerritzen (86) 
St. Petruskerk 

 

� Hens Klap (90) 
St. Thomaskerk 

 

Huiszegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het verleden werd op veel plaatsen bij gelegen
heid van het nieuwe jaar het huis ingezegend door 
een priester of diaken. Dat gebeurt tegenwoordig 
steeds minder, maar mensen hechten nog wel aan 
deze traditie. Daarom treft u achter
een huiszegen aan, die u boven de deur van uw 
woning of huiskamer kunt hangen.  
Deze zijn al gezegend door een priester.
Naast de betekenis die in verband wordt gebracht 
met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen 
uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en 
Balthasar, zijn de letters ook de beginletters van de 
zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, ver
taald “Christus zegene dit huis”. 
 

Aswoensdag 
 

Op Aswoensdag worden de palm
takjes van het afgelopen jaar ver
brand zodat de as gebruikt kan wor
den voor het toedienen van het 
Askruisje.  
U kunt de komende weken de oude 
takjes inleveren in de daarvoor 

stemde mandjes achterin de kerken.
Wanneer de vieringen plaats zullen vinden op 
woensdag 2 maart hangt natuurlijk af van de 
Coronamaatregelen die op dat moment
Voor het meest actuele nieuws omtrent de tijden 
van de vieringen op deze dag verwijzen wij u n
de website van de parochie. 
 

******************

 

 Vraag God uw werk te zegenen, 

 

maar verwacht niet dat Hij uw werk doet.
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Naomi Anna Maria Fecunda in de St. Petruskerk 

In onze parochie zijn overleden:   

Harrie van den Nieuwenhuijzen (94) 
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Deze zijn al gezegend door een priester. 
Naast de betekenis die in verband wordt gebracht 

vanuit de traditie aan de wijzen 
uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en 

ok de beginletters van de 
“Christus Mansionem Benedicat”, ver-

Op Aswoensdag worden de palm-
takjes van het afgelopen jaar ver-
brand zodat de as gebruikt kan wor-
den voor het toedienen van het 

U kunt de komende weken de oude 
takjes inleveren in de daarvoor be- 

ken. 
Wanneer de vieringen plaats zullen vinden op 

hangt natuurlijk af van de 
op dat moment gelden.  

Voor het meest actuele nieuws omtrent de tijden 
van de vieringen op deze dag verwijzen wij u naar 

****************** 

Vraag God uw werk te zegenen,  

maar verwacht niet dat Hij uw werk doet. 

Bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar hebben we met de kerstpakkettenactie 
van onze parochie weer vele 
kunnen gebruiken, blij kunnen maken. 
Bij elkaar hebben de 
tassen gevuld en rondgebracht! Bij de Antonius Abt
kerk hebben de kinderen van de basisschool heel 
erg meegeholpen om spullen in te zamelen. 
Vanuit de Thomaskerk zijn waardebonnen van AH 
bij 130 gezinnen bezorgd
in een feestelijk tasje 
dierbare verloren hebben of anderszins een moeilijk 
jaar hadden, ontvingen een kaars met een 
bemoedigend kaartje.   
In de St. Petruskerk hebben de parochianen veel 
boodschappen meegebracht en geld gestort, zodat 
we bijna 100 tassen konden 
producten maar óók iets lekkers en een knuffel voor 
de kinderen, aangevuld met een mooie zelfgemaak
te kerstkaart aan een kaars die de kinderen bij de 
kinderwoorddienst hebben gemaakt.
Iedereen héél hartelijk bedankt voor het slagen van 
deze kerstpakkettenactie! 
Als jong en oud hartverwarmend 
brengen wij een stukje van het Licht van Jezus in 
onze wereld!    
Namens alle vrijwilligers, Marian Appel.       
 

Pee’Esjes 
 

Het lied "Lang zal hij leven
oorsprong een katholiek 
Naast de bekende tekst 
leven, lang zal hij leven, 
leven in de gloria, in de gloria

gloria werden er vroeger soms nog drie bijkomende 
strofes gezongen, die doorheen de tijd weggevallen 
zijn: “Zalig zal hij sterven

de hemel zal hij erven
wij zullen er bij zijn
met steeds de toevoeging 

 
Als teken van berouw en vasten is 
gebruik van as in de Bijbel algemeen 
bekend.  
De boeteling strooide zich as over het 

hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die 
als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uit
drukking 'in zak en as zitten'.
 
Heeft u ook een leuk katholiek "
ons wilt delen, stuur dan een e
redactie@petrus-ehv.nl.
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kunnen gebruiken, blij kunnen maken.  
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erg meegeholpen om spullen in te zamelen.  
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dierbare verloren hebben of anderszins een moeilijk 
jaar hadden, ontvingen een kaars met een 
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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 6 maart 2022 
 

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

De Blauwe Zusters verzoeken ons om hun project in 
Bethlehem te ondersteunen.  
Ze schrijven: “Bethlehem is gelegen op de Wes-
telijke Jordaanoever in de Palestijnse gebieden. 
Een zeer arme regio, waar de politieke spanningen 
altijd voelbaar zijn. Iedere dag is het weer een grote 
uitdaging om de uitgaven van 24-uurs zorg voor 
onze gehandicapte pupillen te kunnen bekostigen. 
En door de covid-maatregelen zijn er veel minder 
buitenlandse vrijwilligers die ons ondersteunen. Ook 
de stroom van pelgrims naar de Geboortekerk en 
hun giften is zo goed als opgedroogd...”  
 
In het “Huis voor Gods kinderen” leven momenteel 
35 gehandicapte kinderen en volwassenen die of 
wees zijn of niet in hun eigen gezinnen kunnen 
wonen. Soms ook omdat ze bij hun geboorte al 
vanwege hun handicap verstoten zijn.  
Van de kinderen zijn er zestien rolstoelgebonden, 
terwijl andere pupillen een rolstoel gebruiken om 
zich sneller te kunnen verplaasten. 
 
School 
Intern is ook de school gevestigd: vier klaslokalen, 
een gezamenlijke ruimte, het kantoor voor het 
schoolhoofd en wat kleinere ruimtes voor spraak-
lessen en fysiotherapie. 
Door de dag heen wordt er ook met en voor de 
pupillen gebeden. Een gelovige opvoeding is een 
wezenlijk onderdeel van de zorg die de zusters 
bieden. 
 
Tot aan de coronapandemie waren er vele pelgrims 
die de Geboortekerk en  het “Huis voor Gods kin-
deren” bezochten. Deze pelgrims lieten ook vaak
een geldelijke dondatie achter voor de werkzaam-
heden van de zusters.  
Helaas is dit door de coronamaatregelen tot een 
minimum beperkt. 
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Concrete noden                                                                           
Het huis in Bethle-
hem drijft helemaal 
op giften en is dus 
geheel afhankelijk 
van de barmhartig-
heid van de mensen 
van goede wil. Dat 
is wat de Zusters 
“Gods Voorzienig-
heid” noemen. Ze 
ontvangen geen en-
kele vergoeding van 
de Palestijnse of 
Israëlische over-
heid. Maar ze heb-
ben behoefte aan  

alles: voeding, kleding, onderdak, medische zorg, 
bijzonder onderwijs, dagelijkse fysiotherapie, leer-
middelen, verwarming, auto’s, onderhoud en 
schoonmaak. Alles wat nodig is voor 35 gehan-
dicapte pupillen...  

 
Al met al grote en constante zorgen. Maar de 
zusters schrijven: “In grote dankbaarheid mogen wij 
constateren dat God in zijn oneindige Voorzienig-
heid ons steeds voorziet in de vele noden van onze 
huizen. Daarom durven we u een bijdrage te vragen 
voor deze pupillen die volledig van ons afhankelijk 
zijn”. 
  
Steun daarom de zorgenkinderen van de Blauwe 
Zusters in Bethlehem! 
 
Uw donatie is welkom in de collectebussen achterin 
de kerken of u kunt een bedrag overmaken op IBAN 
nummer NL95 ABNA 0601955 242 
t.n.v. Institute of the Servants of the Lord and the 
Virgen of Matará. 
Het pastorale team van de Sint Petrusparochie 

Vastenactie 2022 voor de kinderen van Bethlehem 

“Huis voor Gods kinderen” 
De Vastenactie van dit jaar is voor de gehandicapte pupillen die door de ‘Blauwe Zusters’ zijn opgenomen 
in een aangepast huis dat gebouwd is naast hun kloostertje in Bethlehem. Dit instituut heet “Huis voor Gods 
kinderen” en ligt vlakbij de Geboortekerk van Jezus.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland 
hun jaarlijkse actie kerkbalans. Deze actie is 
bedoeld om de kerken de nodige financiële mid-
delen te verschaffen om haar werk in de samen-
leving te kunnen blijven doen. 
 
Wellicht heeft u in onze kerken de posters en 
banieren al gezien, de vlaggen en spandoeken die 
zijn opgehangen of tijdens de viering de diverse 
pastores aandacht horen vragen voor de actie 
kerkbalans.  
 
Velen van u zullen bij dit parochieblad, een brief 
ontvangen met het verzoek om een financiële bij-
drage te leveren voor de diverse projecten die onze 
parochie ondersteunt, waaronder het familie-
pastoraat. In de folder die bij de brief is gevoegd 
wordt een en ander nog eens nader toegelicht. 
 
Mocht u geen brief hebben ontvangen, dan kunt u 
voor nadere informatie onze website raadplegen: 
www.petrus-ehv.nl /algemeen/kerkbijdrage.  
 
Onderaan die pagina staat een speciale link naar de 
actie kerkbalans. 
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening-
nummer NL 11 RABO 0158 2051 11 t.n.v. parochie 
St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder de vermelding 
“Kerkbalans 2022”. 
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Assistentie drukkerij 
 

Een werkplek in de St. Thomaskerk waar menigeen 
jaloers op zou zijn met zo’n mooi uitzicht op de 
“Oude Gracht”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is het uitzicht van de drukkerij van onze paro-
chie.  

 

Hebt u enige affiniteit met de computer en de 
printer, dan zijn wij op zoek naar u! 
De heer De Bie vertelt u graag meer over de werk-
zaamheden, u kunt contact met hem opnemen door 
het sturen van een e-mail naar drukkerij@petrus-

ehv.nl 
 

 

 

 

 

 

 
 

De St Antonius Abtkerk is op zoek naar enkele 
vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers die 1x per week 1 of 2 uurtjes over 
hebben om samen met nog een vrijwilligster de kerk 
schoon te houden. Werktijden naar eigen tijd in te 
delen en/of in overleg met de nu nog als enige 
overgebleven vrijwilligster.  
 
Ook zijn we op zoek naar mensen die op de 1ste 
vrijdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur het 
KTC (Kerk Tref Centrum) kunnen bemannen. 
 
De werkzaamheden in het kort zijn als volgt.:  
Mails lezen en indien mogelijk beantwoorden, 
printen enz., binnenkomende telefoontjes aan-
nemen, misintenties aannemen en inschrijven in de 
parochieagenda. 
Als er parochianen komen met vragen deze indien 
mogelijk beantwoorden of gegevens vragen en 
doorgeven z.s.m. te zullen antwoorden enz. 
 
Tot slot zoeken we nog iemand die op zondag de 
Mariakapel wil sluiten.  
 
Voor meer info over bovenstaande oproepen kunt u 
mailen naar: ktc.antonius@petrus-ehv.nl 

 

 

Acht 
zoekt hulp 

Voor spoedeisende zaken  
belt u:  

 

06 24 50 79 21 

 


