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Een nieuw werkjaar
Een nieuw werkjaar is begonnen. Daarom 
op de eerste plaats een woord van dank 
aan de vele enthousiaste vrijwilligers die 
er weer hun schouders onder zetten. 
Dank ook aan u: de trouwe kerkgangers. 
En tot slot dank aan hen die de parochie 
op een andere manier ondersteunen, 
zeker niet op de laatste plaats financieel. 
Zonder uw inzet, komst en betrokkenheid 
zou de parochie ten dode opgeschreven 
zijn.

De afgelopen vakantie heeft niet 
iedereen stil gezeten. Zo hebben 
Gerard Lathouwers en Bart Wouters de 
schilderwerken in de sacristie op Acht 
voortvarend aangepakt. Het resultaat mag 
er dan ook zijn. Ook via deze weg veel 
dank voor die vele uren dat jullie in het 
verborgene gewerkt hebben.
Deze maand start de eerste bijeenkomst 
van PetruSamen. In de aanloop daar 
naartoe werd ik half augustus getroffen 
door een uitspraak van Mgr. Hendriks, 
bisschop van Haarlem, die aangaf dat 
het ons in het verleden teveel ontbroken 
heeft aan de geloofsvorming. Met het 
initiatief van PetruSamen hopen we een 
weg te vinden om die geloofsschat door 
te geven aan de volgende generaties. 
Daarom ook het totaal aanbod voor het 

hele gezin: kinderen in alle leeftijden én 
hun ouders.
Omdat we op dit moment onvoldoende 
ruimte hebben op de pastorie en het KTC 
om alle zes de groepen te herbergen, 
hebben we hulp gevraagd en gekregen 
vanuit de Kronehoef. Met gesloten 
beurzen mogen we daar enkele ruimtes 
gebruiken: een geste die we met dank 
aanvaard hebben. Goede buren zijn goud 
waard.

Mag ik bij het begin van dit nieuwe 
werkjaar uw aandacht nog eens vestigen 
op de Avond van Barmhartigheid? 
Iedere eerste vrijdag van de maand is 
er in de St. Petruskerk van 19.00 uur 
tot ongeveer 20.00 uur aanbidding 
met momenten van stilte, gebed, een 
overweging en zang. Tevens is er ook 
een priester beschikbaar voor een 
persoonlijk gesprek of de biecht. 
Ook als u maar even tijd hebt ben u 
welkom om binnen te lopen en een 
ogenblik bij de Heer in het Allerheiligste 
te zijn.
In de verdere toekomst staat ook nog 
een Alphacursus op het rooster. Van 
februari tot april bieden we een R.K. 
Alphacursus aan in samenwerking met 
de St. Jorisparochie. Meer informatie 
volgt.

Tot slot blik ik graag nog terug naar onze 
bedevaart naar Kevelaer afgelopen 18 
augustus. Vanuit Woensel waren we met 
zo ‘n 55 pelgrims, in totaal met zo ‘n 240 
deelnemers. Het was een vermoeiende, 
maar ook heel mooie dag met een 
goede mix van devotie en gebed, maar 
ook gezelligheid en genieten. Voor 
de liefhebbers: volgend jaar staat de 
bedevaart gepland op donderdag 17 
augustus.

Pastoor J. Goris

Een nieuw  werkjaar

Afscheid kerkbestuurslid
Afgelopen zomer liep de termijn van 
dhr. Rob Hovelynck in het kerkbestuur 
ten einde.  Hij had de portefeuille 
automatisering. Nu de fusie al weer 
langere tijd achter ons ligt, en de 
zaken rond 
automatisering 
goed geregeld 
zijn, komt deze 
portefeuille in 
het bestuur te 
vervallen. 
Gelukkig heeft Rob aangegeven ook in 
de toekomst nog betrokken te willen zijn 
bij de werkgroep automatisering, waar we 
hem heel dankbaar voor zijn.

Pastoor J. Goris
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Alpha is terug!
Hij komt er aan: de nieuwe Alpha-
cursus in 2023 voor onze parochies in 
Eindhoven!
De Alpha is bedoeld voor mensen die 
samen met anderen meer te weten willen 
komen over de hoofdpunten van het 
christelijke geloof.

Deze Alpha 
wordt 
georganiseerd 
door de twee 
parochies van 
onze stad: 
de St. Petrus’ 
Stoel (Noord) 
en de St. Joris 
(Zuid) en wordt 
begeleid door 
een geheel 

nieuw Alpha-team, onder leiding van 
pastor Ad Verest in het Open Huis van de 
Sint Catharinakerk.
Iedereen is welkom bij Alpha

Inmiddels hebben ruim 325.000 
mensen in Nederland een Alpha-cursus 
gevolgd; wereldwijd zijn dat er miljoenen. 
92% van de Alpha-deelnemers gaf aan 
dat dat een positieve impact op hun 
geloof en leven had. Op 7 februari 2023 
starten wij met een nieuwe Alpha voor de 
beide parochies in onze stad. 

Iedereen is welkom. Heb je nog nooit 
een Alpha gevolgd? Dit is je kans! Een 
avond begint om 19.00 uur met een 
gezellige warme maaltijd, daarna is er 
een inspirerende inleiding waar je over 
doorpraat met andere deelnemers. 
Kom gerust de eerste avond eens kijken 

of het wat voor je is.

Data:
De dinsdagen 
7, 14 en 28 februari (Vastenavond 21 
februari valt uit); 
7, 14, 21 en 28 maart en 
4, 11, 18 en 25 april 2023. 
Het bijbehorende weekend valt op  
vrijdagavond 24 maart en zaterdag 25 
maart overdag.

Kosten:
De Alpha-cursus is gratis; een bijdrage 
voor de avondmaaltijd is vrijwillig.
De parochies stellen het ‘Alpha-
werkboek’ ter beschikking.

Aanmelden:
alpha.rk.ehv@gmail.com
Zie ook www.alphanederland.org

Gezocht: ondersteuning voor onze 
ledenadministratie.
Om inzicht te houden in de samenstelling 
van onze parochie en om parochianen te 
kunnen informeren over parochiële zaken, 
wordt de ledenadministratie bijgehouden. 
Dit gebeurt met behulp van een door de 
landelijke bisdommen via internet aangele-
verde applicatie. 
Wij zijn op zoek naar iemand die ons daar-
bij wil helpen. De werkzaamheden kunnen 
thuis worden uitgevoerd. Werkzaamheden 
bestaan uit het bijhouden van mutaties, 
registratie van sacramenten, aanmaken van 
overzichten zoals de bezorglijsten van het 
parochieblad en ten behoeve van de actie 
Kerkbalans.
Bent u in het bezit van een computer, hebt 
u ervaring met het werken met en samen-
stellen van formules in Excel en bent u 
bereid om ons voor ongeveer 2-3 uur per 
week te helpen? Neem dan contact op via:
ledenadministratie@petrus-ehv.nl. 
Meldt u zich liever telefonisch, dan kunt u 
op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 
uur bellen met 040-2697 561. In beide 
gevallen neem ik zo spoedig mogelijk 
contact met u op.

Rob Hovelynck, 
werkgroep ledenadministratie

Stille Aanbidding
Tot op heden was er elke dinsdagavond 
voorafgaande aan de eucharistieviering 
in de H. Hartkapel gelegenheid voor stille 
aanbidding van het Heilig Sacrament en 
gelegenheid om te biechten.

Omdat het aantal bezoekers dermate 
minimaal is, heeft het pastoraal team 
besloten om met ingang van de maand 
oktober de stille aanbidding (en biechtge-
legenheid) niet meer op de dinsdagavon-
den te houden, maar op elke DERDE 
donderdagochtend van de maand, 
aansluitend op de eucharistieviering. 

Data voor de aanbidding zijn de komen-
de tijd:
dinsdagavond 20 en 27 september.
donderdagmorgen 20 oktober, donder-
dag 17 november en donderdag 15 
december.

Het spreekt vanzelf dat ieder die behoefte 
heeft om te biechten een van de pasto-
res daarop altijd kan aanspreken!

Hopelijk heeft u begrip voor deze veran-
dering. Namens het pastoraal team,

Pastor Jan van de Laar

God is the only provider’
Vrijdagmiddag 7 oktober zal Corry van 
den Dungen, die lector is in de Thomas-
kerk, een lezing geven in de koffiekamer 
van deze kerk. 
Ze vertelt aan de hand van foto’s uit haar 
boek ‘Mooi beschadigd’ wat ze na een 
jarenlange 
zoektocht 
van haar 
chronische 
aandoening 
heeft geleerd 
en hoe ze 
heeft gepro-
beerd om op 
eigen kracht 
te genezen. 

Maar vooral 
ook hoe ze 
op een bijzondere manier terug naar het 
geloof is geleid. En hoe haar dat echt op 
alle fronten heeft geholpen. 

Vanaf 14.30 uur staat de koffie en thee 
voor u klaar, in de Thomaskerk. 
De lezing start om 15.00 uur.

Corry van den Dungen
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In onze parochie zijn overleden:  

Mia Meijer-Elsen (100)
 H. Hartkapel

Dirk Slegers (59)
Frans Klerks (81)
Fred Biermans (93)
Ben Lamers (88)
 St. Petruskerk

In Memoriam

Oktobermaand Rozenkransmaand
In de Rooms Katholieke Kerk is de 
maand oktober gewijd aan de rozen-
krans. De keuze van deze maand hangt 
samen met de liturgische gedachtenis 
van Maria
van de Rozenkrans op 7 oktober. 
Deze viering werd ingesteld door de 
heilige paus Pius V in 1571. 
Hij had de christelijke overwinning van 
de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 
toegeschreven aan het bidden van de 
rozenkrans.

De rozenkrans (of Pater Noster)
Dit kralensnoer bestaat uit vijf grote en 
vijftig kleine kralen en wordt gebruikt voor 
het Rozenkransgebed.
Dat gebed bestaat uit het bidden van het 
Onze Vader (15 maal) en het Weesge-
groet (150 maal) door de rozenkrans drie 
maal te doorlopen.

Tijdens dit gebed wordt het le-
ven, lijden van Jezus en ook de 
verrijzenis overwogen, als men 
de geloofsgeheimen (mysteries) 
bidt: de zogenaamde blijde, 
de droevige en de glorievolle 
geheimen en sinds 2002 ook 
de vijf geheimen van het Licht. 
Het
bidden van 150 maal een 
“Weesgegroet” is van oor-
sprong een vereenvoudiging 
voor de gewone kerkbezoekers 
en de kloosterbroeders en 
-zusters die de 150 psalmen 
niet uit het hoofd konden 
opzeggen.

Rozenhoedje
Dit is de korte versie van het rozenkrans-
gebed. Men bidt de rozenkrans één keer 
rond.

De Kracht, die in ons machtig is... 
(Efez. 3, 20)

5 jaar geleden stierf plotseling onze zoon 
Jacob. Hij was toen 12 jaar. Moedeloos, 
krachteloos, verdrietig en geslagen 
stonden wij toen, en vroegen ons af: hoe 
kan God zoiets toelaten?
In onze voordracht getuigen 
wij van datgene, wat God 
in deze moeilijke periode in 
ons door Zijn Heilige Geest 
heeft gewerkt. Wij hebben 
het aan de Heer te danken 
dat wij Zijn plannen nu 
kunnen begrijpen, sterker nog: dat wij 
Hem weer kunnen loven en danken voor 
de ons voorgestelde hoop. 
Deze ervaring – van diepe rouw, verdriet 
en schok tot vreugdevolle hoop – willen 
wij met jullie delen. 
Het is een weg van nederigheid, geloof 
en vertrouwen in de wonderen van God 
en in de kracht van Zijn Heilige Geest.
U bent welkom tijdens deze voordracht 
van de heer en mevrouw Gonlag op 
dinsdagavond 1 november in de St. 
Petruskerk om 20.00 uur, aansluitend 
aan de viering van Allerheiligen om 
19.00 uur.

Gezocht: nieuwe redacteur
In aansluiting op het voorgaande 
berichtje zijn we dus op zoek naar een 
nieuw redactielid.  Zijn/haar taak zal 
voornamelijk bestaan uit het opmaken 
van het PS’ nieuws in Publisher. 
Enige 
kennis 
van dit 
program-
ma is 
dan ook 
gewenst.
Heeft u interesse of vragen, stuur dan 
een mail naar: redactie@petrus-ehv.nl

Afscheid Tini Gilsing
Na een heel aantal jaren de lay-out 
verzorgd te hebben van het PS’ Nieuws, 
heeft Tini Gilsing besloten om te stoppen 
als redacteur. 

Hij heeft niet alleen het PS’ Nieuws (het 
parochieblad na de fusie) opgemaakt; 
ook vóór de parochiefusie heeft hij zijn 
steentje bijgedragen aan het parochieblad 
van de toenmalige parochie Woensel 
Oost. In totaal heeft hij zich 14 jaar lang 
ingezet voor de redactie.

Wij bedanken hem heel hartelijk voor 

In oktober kunt u dit Rozenhoedje met 
ons mee bidden. Met ingang van maan-
dagavond 3 oktober om 19.00 uur in de 
kapel Maria Koningin van de Vrede aan 
de Fakkellaan en op dinsdagavond om 
18.30 uur in de H. Hartkapel vooraf-
gaand aan de avondviering.

deze inzet, voor zijn creatieve en zeer 
snelle verwerking van de kopij, en 
natuurlijk de gezelligheid tijdens de 
vergaderingen. 

Wij wensen hem veel plezier bij zijn 
verdere vrijwilligerswerk en alle goeds 
voor hem en zijn echtgenote. 
Namens de redactie, 

Anne Jansen
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Bereiding: zet alle benodigdheden ruim 
op tijd klaar in de ruime tuin klaar – voeg 
vervolgens alle ingrediënten onder goede 
begeleiding toe en laat het feest vervol-
gens op een rustig vuurtje beginnen.
Aan het grote vrijwilligersfeest in de 
pastorietuin op zondag 4 september 
ontbrak geen enkel ingrediënt en was de 
bereiding in uitstekende en vele kundige 
handen.

Het resultaat was daardoor, volgens alle 
aanwezige gasten een voortreffelijk en uit-
stekend geslaagd tuinfeest. Iedereen heeft 
met volle teugen genoten. Natuurlijk is 
een woord van dank aan alle mensen die 
een handje (of meerdere handjes) hebben 
geholpen om het gerecht te laten slagen 
op z’n plaats: hartelijk dank voor alle inzet! 
En natuurlijk ook een woord van dank aan 
alle aanwezige gasten die gehoor hebben 
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Wel of geen televisie?
Kunt u zich er iets bij voorstellen: 
vijf weken lang géén televisie? 
Tijdens mijn verblijf in het prachtige, 
zonovergoten Frankrijk vijf weken lang 
geen televisie en dus geen ‘nieuws’ 
over inflatie, energieproblematiek , 
personeelstekorten, stijgende criminaliteit, 
Oekraïne, CO2 uitstoot enzovoort. Geen 
onzinnige (praat)programma’s van al die 
SBS’en, RTL’s en Talpa’s. Wèl af en toe 

via de lokale radiozender ‘France Bleu’ 
het nieuws over vooral binnenlandse 
(soms buitenlandse) aangelegenheden. 
Vijf weken lang ’s avonds bijvoorbeeld 
lezen in plaats van al zappend naar een 
flatscreen zitten te turen, heel ontspannen 
genieten van de meegenomen stapel 
boeken. Die televisie heb ik dus helemaal 
niet gemist, wél de contacten onder meer 
binnen onze parochie. Maar die draad 
heb ik intussen weer opgepakt. Het is o 
zo fijn en belangrijk om die contacten te 
hebben, onder meer om met elkaar van 
gedachten te wisselen, juist in deze tijd 
van over elkaar heen buitelende crises, 
de ene nog heftiger dan de andere. We 
hebben elkaar daardoor des te harder 
nodig. Oh ja, wat deed ik trouwens 
’s avonds op de dag van terugkomst 
in Eindhoven? Juist, om acht uur het 
journaal op de televisie aanzetten!

Huub van Houtert   

Recept voor een geslaagd tuin-
feest
Ingrediënten: Vele handen (die licht werk 
maken) – royale dosis zon – de nodige 
hapjes en drankjes – live muziek – veel 
goed geluimde en gezellige mensen – 
voldoende tafels en stoelen – enkele 
tenten – grote tuin.

gegeven aan de uitnodiging om naar 
deze vrijwilligersmiddag te komen.
Tot volgend jaar!    

Huub van Houtert


