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11e jaargang – nummer 3 -  mei 2022 
 

Een van de vele eretitels van Maria is: Troosteres 
van de bedroefden. Een terechte eretitel, want het 
aantal mensen dat troost vindt bij het opsteken van 
een kaarsje in een Mariakapel is ontelbaar en een 
veelvoud van het aantal kerkbezoekers op zondag. 
Ook ikzelf zal, als ik in een Mariakapel ben, zelden 
nalaten om een of meer kaarsjes op te steken.  
 
Waarom spreekt Maria zoveel mensen, ook rand-
kerkelijken, zo aan? Laat ik voor mezelf spreken. 
Een van mijn lievelingsteksten in de bijbel is de 
Lofzang van Maria uit het Lucasevangelie, dat we 
kennen als het beroemde Magnificat. Het is een van 
de meest bezongen teksten uit de hele bijbel. Laten 
we naar enkele fragmenten van de tekst luisteren. 
 
Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer, van 
vreugde juicht mijn geest om God, die neerziet op 
de kleinheid zijner dienstmaagd. Maria spreekt over 
de kleinheid van zichzelf. Daarmee wordt zeker niet 
bedoeld dat ze zichzelf kleineert, en dus hoeven 
ook wij onszelf niet te kleineren. Er wordt mee 
uitgedrukt dat God zoveel groter is dan wij en dat al 
het goede dat we hebben, van Hem komt. 
Barmhartig is Hij voor hen die Hem vrezen. Vrezen 
is hier: ontzag hebben voor. Wie ontzag heeft voor 
de grootheid van God en dankbaar is voor wat Hij 
geeft, mag rekenen op zijn barmhartigheid, en hoeft 
dus juist niet bang te zijn. 
 

Trotsen van hart slaat Hij uiteen. Dit is het 
spiegelbeeld van de vorige zin: tegenwoordig 
zouden we het zo zeggen: wie de pretentie heeft 
zelf zijn leven te kunnen maken, met zichzelf in-
genomen is, die komt zichzelf nog wel tegen.  
 
Machthebbers ontneemt Hij hun troon, maar 
geringen verheft Hij. Die honger hebben overlaadt 
Hij met gaven en rijken stuur Hij heen met lege 
handen. Deze praktische, maatschappelijke en zelfs 
politieke dimensie van het lied is niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. Het drukt tegelijk het verlangen uit 
naar meer gerechtigheid èn de opdracht daar ook 
iets aan te doen, in onze eigen omgeving en in de 
grote wereld. 
 
Talloze mensen luisteren graag naar het Magnificat 
en genieten van de prachtige muziek. En dat is 
goed. Muziek is er om van te genieten en kan ons 
vervullen van een diepe vreugde. Laten we daarbij 
echter niet vergeten wat Maria met haar lofzang 
heeft willen zeggen:  Het geluk dat met Jezus 
vervuld wordt, is werken aan gerechtigheid. En 
werken aan gerechtigheid begint met het besef dat 
we onszelf nergens op kunnen beroemen, maar 
alles gekregen hebben van God.  
Iets om te overdenken als we deze maand, ergens 
in een Mariakapel, een kaarsje opsteken. 
Jan van de Laar, pastor. 

Mei Mariamaand 

Voor spoedeisende zaken belt u: 06 24 50 79 21 
 

 



 

 

 

 

Gedoopt 
 

In de St. Petruskerk: Evi Verouden, Chase Gibbes
Jessie van der Vleut, Nine Hillebrand, 
Weijer 
 
In de St. Antonius Abtkerk: Mila Bloemen.
 

In onze parochie zijn overleden:  
 

� Antoon Meeusen (90) 
� Thijs Boerrigter (93) 
� Tiny Lathouwers-Geerdink (93) 
� Jan Lucassen (88) 
St. Petruskerk 
 
� Roos Albers-Douven (97) 
� Rie van der Linden-Brekelmans (86)
� Kees van Hoek (88) 
St. Thomaskerk 
 
� Ria Kok-Coenen (88) 
H. Hartkapel 
 
� Harry van Iersel (85) 
Crematorium 
 

“Het Vaticaan” 
 

Zondagmiddag 26 juni zal de heer Stijn Fens
recensent van de Volkskrant en Vaticaandes
kundige, een lezing geven in het kerkwijkcentrum 
van de St. Petruskerk. 
Over het Vaticaan is natuurlijk veel te vertellen 
daarom zal de heer Fens een keuze maken over de 
accenten die hij graag nader wil toelicht
Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar 
de lezing start om 14.30 uur. 
 

Vrijwilligersmiddag 
 

Zet alvast in uw agenda: de 
vrijwilligersmiddag van onze 
parochie vindt dit jaar plaats op 
zondag 4 september van 14.00 
uur – 16.00 uur.  
Nader bericht volgt.
 

 

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: maandag 30 mei
 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te 
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Chase Gibbes, 
, Senn de 

Mila Bloemen. 

In onze parochie zijn overleden:   

Brekelmans (86) 

Zondagmiddag 26 juni zal de heer Stijn Fens, 
recensent van de Volkskrant en Vaticaandes-
kundige, een lezing geven in het kerkwijkcentrum 

Over het Vaticaan is natuurlijk veel te vertellen 
daarom zal de heer Fens een keuze maken over de 
accenten die hij graag nader wil toelichten. 
Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar 

Zet alvast in uw agenda: de 
vrijwilligersmiddag van onze 
parochie vindt dit jaar plaats op 
zondag 4 september van 14.00 

 
bericht volgt. 

is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 
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De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 

Niet alleen woorden, maar ook daden
 

Natuurlijk zijn we als parochie heel blij dat we na 
corona steeds meer parochianen terug zien komen 
in onze kerken. Het is goed om te merken dat er 
toch nog steeds een behoefte bestaat om samen 
Kerk te zijn. Op zondag de woorden van het 
evangelie tot je nemen is één kant van 
gemeenschap zijn, maar ook je handen uit de 
mouwen steken waar je actief iets bij kunt dragen 
aan de parochiegemeenschap is de andere kant 
van het verhaal. 
 
Onze vrijwilligers ervaren dat het voldoening geeft 
om actief een bijdrage te leveren, hoe groot of klein 
ook. Daarom nodigen we u uit om uit te vinden waar 
uw mogelijkheden liggen om een actieve rol in de 
parochie te vervullen en uw talenten te gebruiken. 
We noemen een paar plekken binnen onze parochie 
waar u uw talenten in kunt zetten. Bijvoorbeeld op 
zondagmorgen de koffie verzorgen na de vieringen, 
het samen schoonmaken van onze kerklocaties, 
maar ook op vrijdagmiddag in Acht mensen 
ontvangen die een misintentie door willen
een andere vraag hebben, ook buiten bezig zijn op 
onze begraafplaatsen of in de tuinen van de 
pastorie en kerken behoort tot de mogelijkheden.
Stuur een e-mail naar  
vrijwilligerszorg@petrus-ehv.nl
tact met u op om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. 
We zijn er van overtuigd dat het u voldoening zal 
geven, en bovenal ook zal bijdragen aan onze 
missie: mensen dienen daar waar ons leven zich 
afspeelt! 
Stuurgroep vrijwilligerszorg
 

Kapelaan Geelen ‘in het nieuw’
 

Na de aanschaf van een nieuwe scooter is ook de 
bestickering klaar en kan onze kapelaan weer in stijl 
door de parochie! 
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Wat houdt het in gildebroeder te zijn?
 

Op deze vraag krijgt u antwoord 
als u de tentoonstelling van het 
St. Catharinagilde Woensel be
zoekt in de St. Petruskerk
tentoonstelling is ingericht op 
verzoek van de Vrienden van de 
St. Petruskerk om de band die 
het gilde en de kerk/parochie al 
jaren samen hebben te laten 
zien. 
Het gilde is sinds 1477 actief in 

Woensel en toen opgericht ter verdediging van dorp 
en kerk. Natuurlijk is deze taak al lang voorbij en 
door anderen overgenomen. Het gilde in de huidige 
tijd probeert de tradities en gebruiken in stand te 
houden. Om een kleine indruk te geven van het 
doen en laten van het gilde is deze tentoonstelling 
ingericht. De tentoonstelling is elke zaterdagmiddag 
tot en met 25 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur te 
bezoeken in de St. Petruskerk. 
 

Bidstoeltjes te koop 
 

Er is besloten om de bidstoeltjes met riet en rood 
fluweel uit de St. Petruskerk die in de zijpaden staan 
te verkopen. De stoeltjes zijn niet meer nodig, en 
bovendien betekent het voor de poetsgroep van de 
kerk altijd een hoop gesjouw als de vloer gedaan 
wordt. 
Hebt u interesse in één of meerdere stoeltjes? Dan 
kunt u na de viering bij de koster terecht of door 
week in de ochtend op de pastorie.  
Kostprijs is € 10,- per stoeltje. Het geld komt ten 
goede aan de kerk. 
 

Uitnodiging pauselijk gedecoreerden
 

Dit jaar viert de Sint Jans
kathedraal van ’s-Hertogenbosch 
haar achtste eeuwfeest. Een jubi
leum dat niet in stilte voorbij gaat. 
Ook na 800 jaar spreekt de Bos
sche kathedraal nog steeds tot de 
verbeelding en vervult zij een 
belangrijke rol in het leven van ons 
bisdom. Bij gelegenheid van dit 
jubileum wil ik graag alle pause
lijke gedecoreerden uitnodigen 
voor een ontmoeting in 
genbosch.  

De gedecoreerden ontvingen hun onderscheiding 
vanwege bewezen diensten voor de parochie, het 
bisdom of de Kerk en samenleving in het algemeen.
Graag ontvang ik alle gedecoreerden op 
29 juni aanstaande, hoogfeest van de apostelen 
Petrus en Paulus. Om 10.30 uur zal er een 
Eucharistieviering zijn in de kathedraal en nadien 
een ontvangst met koffie, thee en een broodje.
Gedecoreerden kunnen zich tot 15 juni a.s. opgeven 
via aanmelding@bidsomdenbosch.nl 
Bisschop de Korte 
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Avond van barmhartigheid
 

Een keer per maand even los komen van de 
dagelijkse hectiek op de eerste vrijdagavond van de 
maand, tijdens een uur met gebed, zang en stilte bij 
onze Lieve Heer. 
 

Heer,
Het is goed om bij U te zijn.

Er gaat zoveel door me heen.
Ik voel me heen en weer geslingerd 

door allerlei gevoelens.
Dat maakt me onrustig.

Hoe kom ik hier uit?
Op tal van vragen weet ik geen antwoord. 

Hier bij U kom ik tot rust.
Er hoeft niets gezegd te worden.

Nu moet er even niets.

Daarom valt er zoveel v
Uw aanwezigheid is voldoende
 in de stilte bent U er voor mij. 

U spreekt tot mijn hart:
Ik zal je rust geven.

Dat mag ik nu ervaren.

Heer,
dank U wel.

Het is goed om bij U te zijn. 
Dit moment mag blijven duren. 

24 uur lang.
Amen

 

www.petrus
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Heer, 
Het is goed om bij U te zijn. 

Er gaat zoveel door me heen. 
Ik voel me heen en weer geslingerd  

door allerlei gevoelens. 
Dat maakt me onrustig. 

 

Hoe kom ik hier uit? 
Op tal van vragen weet ik geen antwoord.  

Hier bij U kom ik tot rust. 
Er hoeft niets gezegd te worden. 

Nu moet er even niets. 
 

Daarom valt er zoveel van mij af.  
Uw aanwezigheid is voldoende 
in de stilte bent U er voor mij.  

U spreekt tot mijn hart: 
Ik zal je rust geven. 

Dat mag ik nu ervaren. 
 

Heer, 
dank U wel. 

Het is goed om bij U te zijn.  
Dit moment mag blijven duren.  

24 uur lang. 
Amen 
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Kent u deze term? 
 

“Don’t how your dream to death, but how your dream to life”, Father James Mallon. 
Het is wat wij zijn als parochie. Een kerkgemeenschap die leerlingen wil maken om zo Jezus’ Kerk niet 
alleen te behouden voor de toekomst, maar vooral te laten groeien. 
 
Op 24 en 25 maart bezocht ik samen met pastoor Goris en pastor Verest, in Breda de conferentie “De 
Missionaire parochie”. We ontmoetten daar ook enkele parochianen uit de St. Jorisparochie, onder zo’n 1000 
andere katholieken én een aantal protestanten.  
 

Father James Mallon, Canadees priester en auteur van “Als God 
renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei”, vertelde tijdens 
deze conferentie waarom volgens hem de missie in onze kerk 
broodnodig is. “Het is niet voldoende meer om de parochie te 
onderhouden, we zullen moeten inzetten op groei. Decennia lang 
zijn we een cultuurkerk geweest, vanaf nu moeten we ons richten 
op het maken van leerlingen. Daarbij hoeven we het oude niet 
overboord te gooien. Gebed en Eucharistie zijn in de eerste plaats 
essentieel, maar er is meer nodig. God inspireert ons 
toekomstbeeld, een beeld dat als het goed is onze passie wekt, in 
ons hart leeft. 
Denk je nog: “We zijn tevreden zo, laat alles maar bij het oude?” 
Probeer je dan eens voor te stellen hoe de parochie er over 10 jaar 
uit zou kunnen zien. Wat voor gemeenschap zou je willen zijn?  

Waarvan word je enthousiast, wat wekt je passie? Wat ontbreekt er? Droom! Laat compassie je bewegen en 
gooi de handdoek niet in de ring. Cynisme is dodelijk voor de hoop. Maar hoop kan weer opleven. Maak 
contact met dátgene wat in je hart leeft, wat je aanspreekt.  
 
Durf te veranderen. Droom niet te klein en déél je droom. Ga samen in gesprek, spreek elkaar aan, kom met 
je ideeën over hoe jij denkt dat de Kerk van Jezus vrucht zou kunnen dragen. Laten we samen op weg gaan, 
in navolging van de oproep van Paus Franciscus. Er is zoveel mogelijk. Een keer andere muziek tijdens de 
vieringen, mensen van buiten laten kennismaken met het Evangelie door Alpha te organiseren en hen 
gastvrij ontvangen in de kerk, kortom: leerlingen maken die de Geest voelen in hun onderbuik en niet anders 
kúnnen dan dit delen met anderen!  
 
We zullen een keuze moeten maken. Willen we op de huidige weg blijven voortgaan en doen wat we altijd 
hebben gedaan, óf keren we ons om en durven we samen een nieuwe weg in te slaan met kans op groei?” 
Father Mallons toespraken, die zeer vermakelijk van toon zijn, kun je nog bekijken via YouTube, zoek op 
“Missionaire Parochie”. Van harte aanbevolen! 
 
Ik vond het twee inspirerende dagen. We zijn samen onderweg naar een nieuwe, bloeiende toekomst in Zijn 
Geest. Ga je mee? 
Mirjam van Lierop. 
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Afscheid penningmeester 
 

Naar het einde van zijn tweede 
benoemingstermijn heeft onze 
penningmeester, dhr. Oege-Jan 
Klatter, aangegeven zijn functie 
te willen neerleggen. Na bijna 8 
jaar is het tijd voor nieuwe uit-
dagingen. Zeker in de begin- 

periode na de parochiefusies, en met het invoeren 
van nieuwe systemen was het penning-
meesterschap niet altijd de makkelijkste portefeuille. 
 
We danken Oege-Jan heel hartelijk voor zijn inzet 
en wensen hem en zijn gezin voor de toekomst alle 
goeds toe. 
Pastoor J. Goris 

De engelbewaarder is terug 
 

Acht kan weer ge-
rust zijn; de engel-
bewaarder is terug! 
De engel van het 
kerkhof heeft enkele 
maanden gelogeerd 
in de schuur van Jan 
Strijbos. Daar heeft 
hij een flinke op-
knapbeurt gekregen. 
Maandag 25 april is 
hij weer in volle 
glans en glorie 
teruggekeerd op zijn 
vertrouwde plaats. 

 

 

 

 


