
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e jaargang 
 

De kleine gaat heten: “PetruSamen”.  
een jaar hebben we hem in de schoot van onze 
parochie laten groeien en hebben we ons
flinke groep geëngageerde parochianen serieus 
voorbereid op zijn komst. Elke maand hebben we 
een scan gemaakt en gezien hoe het initiatief 
groeide en groeide en een steeds meer een eigen 
gezicht kreeg. 
 
Geestelijk vader 
De geestelijke vader van PetruSamen is onze 
pastoor. Drie jaar geleden was hij begonnen om de 
voorbereiding op de Eerste Communie in onze 
parochie te vernieuwen en de kinderen samen met 
hun ouders mee te nemen in een driejarig traject 
van geloofsvorming. Aan ouders en kinderen werd 
gevraagd om gedurende 3 jaar 18 catechese
bijeenkomsten per jaar te volgen. Gaandeweg het 
traject konden de ouders zelf bepalen wanneer hun 
kind er aan toe was om zijn of haar Eerste Com
munie te doen in een gewone zondagsviering. 
 
Vrees ongegrond 
De vrees dat je met 3 x 18 bijeenkomsten de ouders 
zou overvragen en er voor deze nieuwe aanpak 
geen animo zou zijn, bleek ongegrond. Elk jaar 
omarmden de ouders en hun kinderen het uitge
breide vormingstraject en bleven trouw naar de 
sessies van de familiecatechese op de  maandag

We zijn in verwachting…
 

Voor spoedeisende zaken belt u: 06 24 50 79 21

 

Inderdaad, als parochie zijn we in verwachting: we zijn zwanger van nieuw leven! We zijn uitgerekend op 25 
september en hebben ook al een naam.
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jaargang – nummer 5 -  augustus 2022 

De kleine gaat heten: “PetruSamen”.  Al meer dan 
een jaar hebben we hem in de schoot van onze 
parochie laten groeien en hebben we ons met een 
flinke groep geëngageerde parochianen serieus 
voorbereid op zijn komst. Elke maand hebben we 
een scan gemaakt en gezien hoe het initiatief 
groeide en groeide en een steeds meer een eigen 

truSamen is onze 
pastoor. Drie jaar geleden was hij begonnen om de 
voorbereiding op de Eerste Communie in onze 
parochie te vernieuwen en de kinderen samen met 
hun ouders mee te nemen in een driejarig traject 
van geloofsvorming. Aan ouders en kinderen werd 
gevraagd om gedurende 3 jaar 18 catechese-
bijeenkomsten per jaar te volgen. Gaandeweg het 
traject konden de ouders zelf bepalen wanneer hun 
kind er aan toe was om zijn of haar Eerste Com-
munie te doen in een gewone zondagsviering.  

s dat je met 3 x 18 bijeenkomsten de ouders 
zou overvragen en er voor deze nieuwe aanpak 
geen animo zou zijn, bleek ongegrond. Elk jaar 
omarmden de ouders en hun kinderen het uitge-
breide vormingstraject en bleven trouw naar de 

ese op de  maandag- 

avonden komen. En een flink aantal ouders bleef 
met hun kinderen de familiecatechese bezoeken, 
ook toen hun kind de Eerste Communie
tussen in een van onze kerken
Zó groot bleek de binding met de groep te zijn. Wie 
had dat ooit gedacht?  
 
Band versterken 
Deze mooie vruchten van de vernieuwde familie
catechese hebben in de pastoor het verlangen 
wakker gemaakt om de familiecatechese uit te brei
den naar alle leeftijden: van jong naar oud.
Zijn bedoeling was om leven te geven aan een 
initiatief om de kinderen en hun ouders elke maand 
een soort gezinsochtend te bieden, waarop de 
deelnemers met elkaar het geloof zouden kunnen 
vieren en in verschillende leeftijdsgroepen zouden 
kunnen leren om hun geloof en de band met de 
parochie te versterken. 
 
Gezinsochtend 
In de dienst familiepastoraat van 
de geestelijke vader van PetruSamen een gewillige 
moeder. De medewerkers van deze dienst wilden 
niets liever dan onze parochie helpen om het 
nieuwe initiatief van de gezinsochtenden voort te 
brengen. Ze hebben dan ook meer dan een jaar 
intensieve begeleiding gegeven aan een groep be
Lees verder op pagina 2, kolom 
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Inderdaad, als parochie zijn we in verwachting: we zijn zwanger van nieuw leven! We zijn uitgerekend op 25 
september en hebben ook al een naam. 
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ook toen hun kind de Eerste Communie onder-
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Deze mooie vruchten van de vernieuwde familie-
catechese hebben in de pastoor het verlangen 
wakker gemaakt om de familiecatechese uit te brei-
den naar alle leeftijden: van jong naar oud. 
Zijn bedoeling was om leven te geven aan een 

de kinderen en hun ouders elke maand 
een soort gezinsochtend te bieden, waarop de 
deelnemers met elkaar het geloof zouden kunnen 
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moeder. De medewerkers van deze dienst wilden 
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Vervolg van de voorpagina 
reidwillige parochianen om 
de succesvolle 
chese op de maandag om te 
bouwen naar een maande
lijkse gezinsochtend op de 
zondag.    
 
Kind ziet levenslicht
Zo zal op 25 september a.s. 
het geestelijke kind het 
levenslicht zien onder de 
naam “PetruSamen”.
Dan zal om 10.00 u de 
familieviering plaats vinden 

in de Petruskerk. Om 11.15 u worden er dan 5 
groepen gevormd om in afzonderlijke ruimtes de 
catechetische vorming te ontvangen. Elke groep 
heeft minimaal twee begeleiders ‘(catechisten’) en 
krijg een standplaats in een van de ruimtes van de 
pastorie en de kerk. Na het eten van een broodje 
sluiten we om 12.45 u af, zodat de deelnemende 
ouders met hun kinderen huiswaarts kunnen keren.
Gedurende de hele ochtend zal er een crêche zijn, 
waar de allerkleinsten al vóór de familieviering van 
10.00 u naartoe gebracht kunnen worden en die tot 
het einde van de gezinsochtend om 12.45 u zal 
duren.  
 
Animo 
Als u zich afvraagt: “Is er wel animo voor
maandelijkse gezinsochtend?”, dan is het antwoord:
tot nu toe hebben zich al zo’n 25 kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen ingeschreven bij 
PetruSamen en een flinke groep van hun ouders zal 
het speciale ouderprogramma volgen.
Ook hier blijkt de vrees dat onze parochie met dit 
nieuwe project de ouders en hun kinderen zou 
overvragen, ongegrond.   
 
Kraambezoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleine lijkt uiteraard op zijn vader en moeder. 
Want als de familiecatechese (geloofsvorming voor 
kinderen én ouders) de vader is en het familie
pastoraat (herderschap van Jezus voor de gezin
nen) de mo dan is hun kind een nieuwe manier om 
het geloof in God te vieren en te leren. Met als 
vrucht dat je samen steeds meer de geestelijke 
‘familie van Jezus’ wordt. En dat wil  ‘PetruSamen’ 
zijn en meer en neer worden.     
Komt u 25 september ook op kraambezoek? 
pastor Ad Verest, projectleider van “Pe
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parochianen om 
de succesvolle familiecate-
chese op de maandag om te 
bouwen naar een maande-
lijkse gezinsochtend op de 

Kind ziet levenslicht 
Zo zal op 25 september a.s. 
het geestelijke kind het 
levenslicht zien onder de 
naam “PetruSamen”. 
Dan zal om 10.00 u de 
familieviering plaats vinden  

in de Petruskerk. Om 11.15 u worden er dan 5 
groepen gevormd om in afzonderlijke ruimtes de 
catechetische vorming te ontvangen. Elke groep 
heeft minimaal twee begeleiders ‘(catechisten’) en 

dplaats in een van de ruimtes van de 
pastorie en de kerk. Na het eten van een broodje 
sluiten we om 12.45 u af, zodat de deelnemende 
ouders met hun kinderen huiswaarts kunnen keren. 
Gedurende de hele ochtend zal er een crêche zijn, 
waar de allerkleinsten al vóór de familieviering van 
10.00 u naartoe gebracht kunnen worden en die tot 
het einde van de gezinsochtend om 12.45 u zal 

Als u zich afvraagt: “Is er wel animo voor een 
maandelijkse gezinsochtend?”, dan is het antwoord: 
tot nu toe hebben zich al zo’n 25 kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen ingeschreven bij 
PetruSamen en een flinke groep van hun ouders zal 
het speciale ouderprogramma volgen. 

parochie met dit 
nieuwe project de ouders en hun kinderen zou 

De kleine lijkt uiteraard op zijn vader en moeder. 
Want als de familiecatechese (geloofsvorming voor 

s en het familie-
pastoraat (herderschap van Jezus voor de gezin-

is hun kind een nieuwe manier om 
het geloof in God te vieren en te leren. Met als 
vrucht dat je samen steeds meer de geestelijke 
‘familie van Jezus’ wordt. En dat wil  ‘PetruSamen’ 

Komt u 25 september ook op kraambezoek?  
“PetruSamen” 

In onze parochie zijn overleden:  
 

� Leny Rutgers-Naaijkens (90)
� Huub Schimmer (90)
� Toos Mulder (90) 
St. Thomaskerk 

 
� Mini van de Weijenberg
St. Petruskerk 

 
� Corry Dekkkers-van der 
St. Antonius Abtkerk 

Prijswijziging Noveen kaarsen
 

Door een sterk gestegen prijs van de grondstoffen is 
ook de inkoopprijs van de noveenkaarsen gestegen. 
Daarom kosten deze vanaf 1 september 
stuk. Dit geldt voor de Mariakapellen va
Petruskerk en de Antonius Abt
de kapel Maria Koningin van de Vrede aan de 
Fakkellaan. 
 

Taxatiemiddag 
 

Hoewel de datum nog niet definitief is, willen we u al 
wel laten weten dat de taxatiemiddag met 
medewerking van experts van 
Kitsch” waarschijnlijk op zaterdag 15 oktober zal 
zijn. Hou de website van de parochie (www.petrus
ehv.nl) en (www.vriendensintpetrus.nl
Vrienden  of het volgende parochieblad in de gaten 
voor meer informatie en de kaartverkoop.
Vrienden van Sint Petrus
 

Spiritualiteitsreis 
 

Dinsdag 18 oktober brengen we een bezoek aan de 
Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar wordt gevierd 
dat de Sint-Jan al vele eeuwen een vast ankerpunt 
van de stad ’s-Hertogenbosch is. Na 800 jaar is de 
Sint-Jan nog steeds een levend monument en wordt 
nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen 
geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst 
van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra 
belicht, onder andere met een tentoonstelling in de 
apsis van de kerk.  
 
Na de gezamenlijke lunch zullen we ook nog een 
bezoek brengen aan de 
In deze kerk horen we het verhaal van het 
bloedwonder wat zich daar afgespeeld heeft en 
sluiten we de dag af met een vesperviering.
De folders met meer informatie over het programma 
van deze dag en de inschrijfformulieren liggen 
achterin de  
kerken.  
 
Wacht niet te 
lang met in-
schrijven want  
vol is vol! 
 

 

 

In onze parochie zijn overleden:   

Naaijkens (90) 
Huub Schimmer (90) 

Mini van de Weijenberg-van Cuijk (93) 

van der Velden (93) 

Prijswijziging Noveen kaarsen 

Door een sterk gestegen prijs van de grondstoffen is 
ook de inkoopprijs van de noveenkaarsen gestegen. 
Daarom kosten deze vanaf 1 september € 5,00 per 
stuk. Dit geldt voor de Mariakapellen van de St. 

Antonius Abtkerk, maar ook voor 
de kapel Maria Koningin van de Vrede aan de 

Hoewel de datum nog niet definitief is, willen we u al 
wel laten weten dat de taxatiemiddag met 
medewerking van experts van “Tussen Kunst en 
Kitsch” waarschijnlijk op zaterdag 15 oktober zal 
zijn. Hou de website van de parochie (www.petrus-

www.vriendensintpetrus.nl) van de 
Vrienden  of het volgende parochieblad in de gaten 
voor meer informatie en de kaartverkoop. 
Vrienden van Sint Petrus 
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Steun de vrouwen in Kenia
 

Vorige maand was Augustine 
Lenamoi in Nederland. Hij is een 
van de Keniaanse partners van 
stichting MOV en was in de St. 
Petrus om een kort woordje tot 
de parochie te richten. Hieronder 
vindt u zijn vertaalde tekst.

‘Goedemorgen, ik ben Augustine Lenamoi
kom uit Kenia waar ik ook werk voor Stichting MOV 
uit Eindhoven. Ik wil u laten weten dat uw steun veel 
voor ons betekent. We hebben projecten rond 
kippen, landbouw en water waarin tientallen vrou
wen actief zijn. Vorig jaar hadden deze vrouwen 
helemaal niks. Nu verbouwen ze groente en ver
kopen ze eieren en kippen op de markt. Een enorm 
verschil! 
Werken aan de toekomst is een uitdaging, zeker in 
ons gebied in Kenia. Een paar dagen geleden kreeg 
ik een berichtje van onze landbouwgroep in Isiolo. 
Een olifant en een stel apen hebben een deel van 
het land kapot gemaakt en kaal gevreten. En dat 
illustreert een fors probleem. Het aanhoudende 
tekort aan water en voedsel veroorzaakt ellende 
voor mensen én dieren. En die ellende gaat uit 
zichzelf niet weg. U heeft ook vast in de krant 
gelezen dat de oorlog in Oekraïne voor stijgende 
prijzen zorgt – zelfs voor een simpel brood.
Daarom proberen we de weerbaarheid van deze 
vrouwen en hun families te versterken. De MOV 
gaat door met zijn missie – wij willen jong
vrouwen en hun families op weg helpen naar een 
betere toekomst – en niemand mag van de kar 
vallen. 
We zijn u dankbaar voor uw hulp, en we hopen dat 
u ons blijft steunen. De problemen zijn groot maar 
we zien ook dat we een verschil maken voor veel 
mensen – voor jonge vrouwen die hun eigen 
bedrijfje beginnen en boerinnen die met 
klimaatverandering te maken hebben en zich uit de 
naad werken voor een goeie oogst. 
Namens de mensen uit Kenia danken wij u heel 
hartelijk. Gods zegen zij met u. 
Stichting MOV: NL23 INGB 0002977700.
 

4 september 2022: vrijwilligersmiddag
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De uitnodigingen voor de vrijwilligersdag zijn 
inmiddels per mail/post verstuurd. Mocht u geen 
uitnodiging hebben ontvangen, stuur dan een e
naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl. Bellen mag ook 
op maandag- woensdag- of vrijdagmorgen naar tel. 
040-269 75 62. 
 

 

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
 
 

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 
Jansen en Peggie van de Molengraft.
 

Volgende kopijdatum: zondag 
 

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

Vorige maand was Augustine 
Lenamoi in Nederland. Hij is een 
van de Keniaanse partners van 
stichting MOV en was in de St. 
Petrus om een kort woordje tot 
de parochie te richten. Hieronder 
vindt u zijn vertaalde tekst. 

‘Goedemorgen, ik ben Augustine Lenamoi en ik 
kom uit Kenia waar ik ook werk voor Stichting MOV 
uit Eindhoven. Ik wil u laten weten dat uw steun veel 
voor ons betekent. We hebben projecten rond 
kippen, landbouw en water waarin tientallen vrou-
wen actief zijn. Vorig jaar hadden deze vrouwen 

maal niks. Nu verbouwen ze groente en ver-
kopen ze eieren en kippen op de markt. Een enorm 

Werken aan de toekomst is een uitdaging, zeker in 
ons gebied in Kenia. Een paar dagen geleden kreeg 
ik een berichtje van onze landbouwgroep in Isiolo. 

olifant en een stel apen hebben een deel van 
het land kapot gemaakt en kaal gevreten. En dat 
illustreert een fors probleem. Het aanhoudende 
tekort aan water en voedsel veroorzaakt ellende –
voor mensen én dieren. En die ellende gaat uit 

U heeft ook vast in de krant 
gelezen dat de oorlog in Oekraïne voor stijgende 

zelfs voor een simpel brood. 
Daarom proberen we de weerbaarheid van deze 
vrouwen en hun families te versterken. De MOV 

wij willen jonge, arme 
vrouwen en hun families op weg helpen naar een 

en niemand mag van de kar 

We zijn u dankbaar voor uw hulp, en we hopen dat 
u ons blijft steunen. De problemen zijn groot maar 
we zien ook dat we een verschil maken voor veel 

voor jonge vrouwen die hun eigen 
bedrijfje beginnen en boerinnen die met 
klimaatverandering te maken hebben en zich uit de 

Namens de mensen uit Kenia danken wij u heel 

0002977700. 

4 september 2022: vrijwilligersmiddag 

De uitnodigingen voor de vrijwilligersdag zijn 
inmiddels per mail/post verstuurd. Mocht u geen 
uitnodiging hebben ontvangen, stuur dan een e-mail 

. Bellen mag ook 
of vrijdagmorgen naar tel. 

Financiële bijdrage
 

 
 
 
 
 
 
 
Dank u: twee simpele woordjes maar wel hartelijk 
gemeend. Dank u voor uw financiële ondersteuning. 
Ook in de toekomst hopen we dat u ons financieel 
wilt blijven steunen, want nu is het zaak dat we de 
activiteiten rond het ‘samen kerk
pakken en gaan uitbreiden. Daarvoor blijft uw 
financiële bijdrage heel hard nodig!
U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL11 RABO 0158 2051 11 
t.n.v. parochie St. Petrus' 
Stoel onder vermelding van 
collecte. 
Deze QR-code scannen met 
de camera van uw telefoon 
kan ook en pas het bedrag aan!
 

Eerste Communie en Vormsel 
PetruSamen 
 

 
 
 
 
 
 
Vanaf september 2022 vindt de voorbereiding van 
kinderen op hun Eerste Communie en Vormsel 
plaats binnen het project “PetruSamen”, h
traject voor geloofsvorming waarover u op
voorpagina van dit P’S nieuws al heeft kunnen 
lezen. 
Voor meer informatie of om u
melden voor de voorbereiding op de Eerste 
Communie en/of het Vormsel zie onze website: 
www.petrus-ehv.nl 

 

Kerkbijdrage overmaken op
NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus'
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Telkens weer wanneer ik in 
Maastricht kom, kan ik het niet 
nalaten even een bezoekje te 
brengen aan de kapel van Maria, 
Sterre der Zee. Maria is daar nooit 
alleen; er zijn altijd mensen: vroeg 
in de morgen, laat in de avond. 
Mensen knielen er neer en bidden 
een weesgegroetje in stilte of 
steken een kaars op. Anderen 
kijken staande rond en ervaren de 
gewijde stilte, onder de indruk van 
de Moeder met haar kind. De 
mensen vieren haar aanwezigheid 
door al de eeuwen heen. 
 
Vieren doen we veel en graag. We vieren geboorte 
en dood, verjaardagen, moederdag, vaderdag. We 
vieren het ritme van de seizoenen, Kerstmis, Pasen, 
Pinksteren en ook nog Sinterklaas. En bij alle 
feesten doen we dingen voor elkaar, gebruiken we 
symbolen om te laten zien waarover het gaat die 
dag. En of het nu een kerstboom is of een paasei, 
een cadeautje of een mooie kaart, we willen alles 
wat we in het leven meemaken een plaats geven. 
Medio augustus vieren we het feest van Maria Ten-
hemelopneming. In de rijke traditie van de Kerk 
heeft Maria een prominente plaats gekregen. 
 
De Christenen hebben in de loop van de geschie-
denis geen genoegen genomen met een beschei-
den plaats voor de moeder van Jezus. In de evan-
gelies wordt niet zoveel verteld over Maria. Wel 
komen we haar tegen op de belangrijkste momen-
ten van zijn leven: bij de ontvangenis, de geboorte 
en zijn dood. Haar optreden staat altijd in relatie tot 
het werk van haar zoon. Zij blijft op de achtergrond; 
Jezus en zijn boodschap staan op de voorgrond. 
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Trots 
 

Met veel liefde en plezier begeleid ik, samen met andere vrijwilligers, de kinderen tijdens de 
kinderwoorddienst die we elke zondag in de St. Petruskerk verzorgen. De kinderen zijn ons heel vertrouwd 
geworden de afgelopen 10 jaren. Vaak hebben we gouden ervaringen met de kinderen, waarvan ik er eens 
eentje met u wil delen. We hadden het die zondag over de gelijkenis van de rijke man die grotere schuren 
ging bouwen om al zijn oogst in op te slaan. Hij wordt gewaarschuwd: als je de ochtend niet haalt, ligt alles  
te vergaan in die opslag. De kinderen kregen nepgeld, dat 
ze konden ruilen voor briefjes met daarop dingen als 
blijdschap, dankbaarheid, vriendschap, iemand eten 
geven of iemand gezelschap houden  
 
Ze begrepen al snel dat deze zaken veel waardevoller 
waren in de ogen van God dan al het geld van de wereld 
bij elkaar. Aan het eind had niemand meer geld, maar 
iedereen was het erover eens dat het beter is te delen en 
voor elkaar te zorgen dan al je schatten op te bergen en 
laten vergaan in grote volgepakte schuren.  
 
Wat waren we trots op onze kinderen! 
Mirjam van Lierop 

Zij deelt zijn zorgen en is er als Hij het 
moeilijk heeft zijn boodschap over te 
brengen. 
Het feest van Maria Tenhemelop-
neming is de uitdrukking van het geloof 
in de verrijzenis van Jezus, van zijn 
moeder en van ons allen. Op deze dag 
mogen we benadrukken dat Maria het 
teken is van het geloof dat het kwaad 
nooit het laatste woord heeft in ons 
leven. Zij is het symbool van het 
optimisme dat we bergen kunnen 
verzetten als we er maar in geloven.
Zij is het symbool dat dingen in ons 
leven veranderd kunnen worden, dat 
we niet worden geregeerd door een  

ongrijpbaar noodlot, het kwaad, de dood, waarin het 
leven gevangen zit. 
 
Nog niet zo gek dat de evangelist Lucas de loftrom-
pet laat schallen over Maria in het beroemd ge-
worden Magnificat: ‘Met heel mijn hart roem ik de 
Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn 
redder’. En: ‘Machthebbers heeft Hij van hun troon 
gehaald, vernederden gaf Hij een hoge plaats’. Dit 
loflied geeft haar een ereplaats die ze nooit meer 
heeft afgestaan. Zij is en blijft de vrouw met de vele 
namen: moeder der onderdrukten, koningin van de  
armen, moeder van barmhartigheid en bovenal 
moeder van Jezus Messias. 
 
Wanneer u ook eens naar Maastricht gaat en de 
kapel van de Sterre der Zee binnengaat en op de 
eeuwenoude muren ziet staan: ‘Wees gegroet Ma-
ria, vol van genade, de Heer is met u’ hopelijk dat u 
dan weer naar buiten gaat met het gevoel: ‘Ik kan 
de hele wereld weer aan’.  
Fred van Lieshout 

Gedacht bij het feest van Maria Tenhemelopneming 
 

 

 


