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Tijdens de Advent wordt er vaak 
gelezen uit het boek van de pro-
feet Jesaja. Je zou dat boek ook 
het boek der visioenen kunnen 
noemen, waarvan het visioen van 
de komende Vredevorst er het 
meest uitspringt. Mij doet het ook 
altijd denken aan een uitspraak 
van een “moderne” profeet van 
wie ik de naam ben vergeten: 
“Waar het visioen verdwijnt, 
verwildert het volk”.
Hij of zij wilde hiermee aangeven 
dat bepaalde ontwikkelingen 
in de samenleving hem of haar 
veel zorgen baarden. Hij of zij 
doelde daarbij niet eens in de 
eerste plaats op problemen 
zoals vandalisme, drugsgebruik, 
seksueel misbruik en dergelij-
ke, hoewel deze problemen op 
zichzelf al groot genoeg zijn. 
Maar hij doelde in de eerste 
plaats op een ontwikkeling waar-
bij steeds minder mensen nog 
vertrouwen lijken te hebben in 
visies over hoe de samenleving 

eruit zou moeten zien en hoe we 
daar samen aan zouden kunnen 
werken. De opkomst van allerlei 
splinterpartijtjes, die geen enkel 
doel hebben behalve provoceren, 
is daar een uiting van.
De idealen van bijvoorbeeld 
socialisme en christendom lijken 
steeds meer te verwateren en 
verdrongen te worden door an-
dere zogenaamde idealen, zoals 
het opkomen voor je eigen ik 
en, daarmee samenhangend, de 
heiligverklaring van de markt. De 
commercie doet er alles aan om 
ons te laten geloven dat hoe meer 
we consumeren hoe gelukkiger 
we zijn en hoe krachtiger we voor 
onze eigen rechten opkomen hoe 
beter dat is voor de samenleving 
als geheel. En vooral: voor de 
economie. 

De vraag is nu: is dit beeld juist 
of is het toch te eenzijdig? Heb-
ben we echt geen visioen meer? 
Verheugen we ons in de komende 

advent echt meer op een copieuze 
maaltijd en mooie cadeaus dan op 
de komst van de Vredevorst? 
Ik deel de zorgen die ik hier-
voor heb genoemd, maar ik wil 
toch niet zo pessimistisch zijn. 
Omdat ik geloof dat het visioen, 
zoals dat onder anderen dus 
door Jesaja wordt verwoord, nog 
steeds bestaat. Het visioen van 
een twijg die ontspruit waar de 
geest van wijsheid en verstand op 
zal rusten; een geest van liefde 
en ontzag voor de Eeuwige. Een 
geest die bij uitstek rustte op Je-
zus Christus, maar ook een geest 
die in ieder van ons sluimert en 
kan ontwaken.
Ik wens iedereen in de komende 
advent toe het visioen levend 
te houden, het visioen van een 
humane samenleving die be-
lichaamd wordt door het Kind 
waarop we in deze adventstijd 
wachten.

Jan van de Laar, pastor
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Gregoriaanse kring in de H. Hart 
kapel, Kronehoef
In 2016 richtte koordirigent Wilko 
Brouwers in Utrecht een eer-
ste Gregoriaanse Kring op. Een 
Gregoriaanse Kring is een groep 
liefhebbers van het gregoriaans, 
die eenmaal per maand samen-
komt om zich te verdiepen in het 
gregoriaanse repertoire, behorend 
bij de betreffende periode van het 
kerkelijk jaar. 

Er wordt in principe niet naar een 
uitvoering toegewerkt, maar het 
samen zingenderwijs bestuderen 
van de gezangen staat centraal. 
Er zijn sinds 2016 ook Kringen in 
’s-Hertogenbosch, Nijmegen en 
Groningen ontstaan. Vanaf februari 
2023 gaat Eindhoven ook mee-
doen. In nauwe samenwerking met 
onze parochie zal de Gregoriaanse 
Kring Eindhoven maandelijks op 
zondagmiddagen samenkomen 
in de H. Hartkapel van Kronehoef 
aan de Kloosterdreef 23.  De eerste 
bijeenkomst zal plaatsvinden op 
zondag 5 februari van 14:00 uur 
tot 17:00 uur. Belangstellenden 
kunnen voor meer informatie of 
aanmelding contact opnemen met 
Wilko Brouwers: 
info@wilkobrouwers.nl 
of 06-11098229. Voor zangers die 
geen ervaring hebben met gregori-
aans, maar wel geïnteresseerd zijn, 
kan eventueel een introductiework-
shop worden aangeboden. Zie ook: 
www.gregoriaans-platform.nl/
gregoriaanse-kringen 

Adventscollecte Straatpastoraat 
2022
De eerste maanden van 2022 
werden nog gekenmerkt door de 
coronamaatregelen met al zijn 
beperkingen. Toen die werden 
opgeheven kwam ook het leven 
van dak- en thuislozen weer op 
gang. De inloophuizen gingen 
weer open, er was weer leven 
in de stad en dat vormt toch een 
basis voor het gewone leefritme 
van deze mensen. Gelukkig 
hebben we geen koude winter 
gehad en het voorjaar en de 
zomer hielpen bij het wonen en 
overleven op straat.

Het straatpastoraat voelt scherp 
hoe het gaat met de samenleving. 
De groep dak- en thuislozen is 
een soort spiegel. Want het gaat 
goed in Nederland, maar ook weer 
niet. De ‘mensen van de straat‘ 
weten wat het is te moeten leven 
van wat er overblijft van onze toch 
nog rijk voorziene tafels. Voor hen 
geen voedselbank en inflatie is 
voor hen niet meer dan dagelijks 
wat creatiever zijn in overleven. 
Bij kou helpt een dikke trui of een 
stevige jas, je zoekt een warme 
plek op zoals in de Catharinakerk 
en jezelf douchen: dat kan in één 
van de inloophuizen. 

Natuurlijk, het leven op straat 
is zwaar en een kwestie van 
overleven. Maar met veel 
vrijwilligers proberen we toch 
een warm schild te zijn voor deze 
mensen. Als Kerk willen we een 
helper te zijn waar geen helper 
meer is. Present te zijn op plekken 

en momenten dat dit nodig is.
Tijdens de adventsperiode staan 
er collectebussen achterin onze 
kerken en kapellen. 
Van harte aanbevolen.
Voor meer informatie verwijs 
ik u naar onze website: www.
straatpastoraateindhoven.nl

Rob Kosterman
straatpastor.

Aandacht voor vrijheid van 
Godsdienst
Op woensdag 23 november 2022 
’s avonds worden honderden 
kerken en andere monumentale 
gebouwen wereldwijd rood aange-
licht. Met de actie #RedWednesday 
vraagt Kerk in Nood aandacht 
voor vrijheid van godsdienst in het 
algemeen en de vervolging van 
christenen in het bijzonder.

Mgr. de Korte: “Vrijheid van gods-
dienst is een groot goed. Geloven 
kan nooit samengaan met dwang 
en geweld. Helaas moeten wij 
constateren dat miljoenen christe-
nen in vele landen omwille van hun 
geloof in Christus worden ver-
volgd. Het is goed dat wij voor hen 
bidden en in hun noden voorzien. 
#RedWednesday is een prima actie 
om voor de christenvervolging 
aandacht te vragen.”
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Enkele minuten na negen uur 
vertrokken wij met een bus vol 
gelijkgestemde mensen. 
De veelbelovende weervoorspel-
ling maakte blij en de klank van 
de gesprekken kabbelde door de 
bus. Koffie en gebak in Den Bosch 
waren heerlijk. Wij genoten als 
een klas schoolkinderen.
De uitleg in de kathedraal werd 
door ons met belangstelling ge-
volgd. 
De enthousiaste gidsen vertelden 
mooie wetenswaardigheden. 
De imposante bouw van de Sint 
Jan maakte ons stil. Wat hebben 
de mensen veel moois gemaakt. 
Het rozenhoedje voor de H. Mis 
was van een andere/hogere 
schoonheid. 
Samen bidden is zo mooi. De H. 

Mis was van een overdadige luxe 
in deze tijd. Er stonden vijf pries-
ters rond het altaar. De lunch in 
het St. Janscentrum was smake-
lijk en ruim voldoende.
Daarna vervolgden we onze reis 
naar de St. Petrusbasiliek in Box-
tel, heel mooi met haar bloedkapel 
en het verhaal van het bloedwon-
der. Een ervaren spreker vertelde 
de geschiedenis ervan waarna wij 
ons bezoek aan Boxtel afsloten 
met een vesperviering.
Keurig op tijd waren wij weer in 
Eindhoven.
Dank jullie wel, Peggie, Wilma en 
andere reisgenoten! 
Het was een heerlijke leerzame 
dag die ik niet graag zou missen.

Jan van D.

Korte terugblik SpiritualiteitsreisOok onze parochie wil graag mee-
doen aan #RedWednesday, om be-
wustzijn te creëren voor het recht 
op vrijheid van godsdienst voor 
mensen van alle religies en om 
aandacht te vragen voor de schaal 
waarop in het bijzonder vandaag 
de dag worden vervolgd.
Met behulp van de vrijwilligers van 
de Lichtjesroute, onze achterbu-
ren, hopen we de St. Petruskerk 
woensdagavond 23 november en 
nog enkele avonden daarna rood 
aan te lichten.

Kerstsfeer in de St. Petruskerk!

Zondag 18 december geeft het 
Koninklijk Mannenkoor La Bonne 
Espérance een kerstconcert in de 
St. Petruskerk.
De aanvang van het concert is 
15.00 uur en de kerk gaat open 
om 14.30 uur. 
Wij zullen u geen toegang vragen, 
maar met uw vrijwillige bijdra-
ge lukt het ons om de kosten te 
dragen!

Fleecedekens
Zoals u in het vorige parochieblad 
al hebt kunnen lezen krijgen we 
als parochie ook te maken met 
stijgende energiekosten.
Om het voor u toch behaaglijk te 
maken in de kerk zijn er fleecede-
kens beschikbaar. 
Deze kunnen gekocht worden 
voor €5,00 zodat u ze mee naar 
huis kunt nemen en als u weer 
naar de kerk komt u uw eigen 
deken mee kunt brengen. 
De dekens kunnen ook geleend 

worden tijdens de vieringen en 
aan het einde van de viering weer 
ingeleverd worden.
Een warme winterjas en een extra 
sjaal of handschoenen zijn en 
blijven bij koud weer zeker een 
aanrader!

Kerstmarkt op Acht
Op zondag 11 december 2022 zal de 
kerk geopend zijn tijdens de Kerst-
markt van 13.00 tot 17.00 uur.

Zoals al eerder gebeurde, zullen er 
in de kerk ook weer pannenkoeken 
gebakken worden. Het is dan moge-
lijk om een kopje koffie/thee of glas 
ranja en een pannenkoek voor 2,50 
euro te komen drinken/eten.

De opbrengst van het pannen-
koeken eten willen we deze keer 
graag schenken aan de St. Antoni-
us Abtschool, waar in de nacht van 
3 op 4 juni jl. brand heeft gewoed.  
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Maanden geleden werd de 
wereld opgeschrikt door 
de oorlog in Oekraïne. Tot 
dan was de oorlog “een ver 
van-mijn-bed gebeuren”. 
Toen Rusland Oekraïne 
binnenviel, kwam het zo dichtbij. 
En wie had gedacht, dat die oorlog 
zo’n verstrekkende gevolgen zou 
hebben voor Europa.
Kregen de afgelopen jaar veel be-
drijven de genadeslag toegediend 
door corona, nu worden de huis-
houdens flink geraakt. Graan kon 
bijvoorbeeld niet uitgevoerd worden 
waardoor het brood en aanverwan-
te artikelen duurder werden. Ook 
veel andere levensmiddelen stegen 

in prijs. En iedereen ondervindt aan 
den lijve dat de prijzen van gas en 
elektriciteit de pan uit rijzen. En dan 
is het nog niet eens echt winter! 
Als klap op de vuurpijl wordt de 
ziektekostenpremie ook nog eens 
verhoogd
Velen kunnen die extra kosten beta-
len, maar er zijn al jaren gezinnen, 
echtparen en alleenstaanden, die 
niet of met moeite het hoofd boven 
water kunnen houden. 

Dat worden er steeds meer.
Wij kunnen die problemen 
niet oplossen.
Wel kunnen we voor onze 
naasten zorgen, naar hen 
omkijken en ze niet in de 

steek laten. Laten we hen verras-
sen met een kerstpakket, gevuld 
met lekkers voor de kerstdagen.
Vrijwilligers van onze parochie St. 
Petrus‘ Stoel gaan zich weer voor 
hen inzetten en maken van alle 
meegebrachte levensmiddelen 
kerstpakketten, die bezorgd worden 
bij hen die het goed kunnen 
gebruiken.
Wij hopen, dat u solidair bent met 
hen.

Ook dit jaar gaat de Franciscusgroep weer een kerstpakkettenactie organiseren in de St. Petruskerk.

Vanaf 20 november kunt U houdbare producten vóór de viering achter in de kerk in de 
kratten leggen. Dan liggen er ook briefjes klaar achter in de kerk met de aanbevolen bood-
schappen en een strookje waarop u zich kunt aanmelden om de pakketten te bezorgen. 
Een geldelijke bijdrage is ook welkom door een bedrag over te maken op rekeningnummer  
NL09INGB0000962583 t.n.v. R.K. Parochie St. Petrus’ Stoel onder vermelding van ‘kerstpak-
ketten St. Petrus’ of door de QR-code te scannen. Wij kopen dan boodschappen van Uw gift. 
Alvast heel hartelijk bedankt namens de Franciscusgroep, Marian Appel

St. Thomaskerk.  
De werkgroep Solidariteit gaat dit jaar weer kerstpakketten maken met vele vrijwilligers. Wij 
hopen dat u ons daarbij helpt door houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk. 
Ook een financiële bijdrage is welkom. 
–  Houdbare levensmiddelen kunt u inleveren voor en na de viering van 11.00 uur in de St. 

Thomaskerk op zondag 4 december en zondag 11 december, Solidariteitszondag.
–  Uw financiële bijdrage kunt u eveneens op zondag 4 en zondag 11 december afgeven.
–  Uw bijdrage kunt u ook storten op NL59 RABO 0178246484 t.n.v. R.K. Parochie St. Petrus’ Stoel of scan de 

QR code.
–  Kunt u uw levensmiddelen niet zelf naar de kerk brengen, neem dan contact op met:
Ine Thuis, Junolaan 4, tel. 06-28847601,
Pieternel Thoonen, Mirabelweg 75, 040-2420474.

St. Antonius Abt
Ook dit jaar verzamelen we weer houdbare levensmiddelen voor onze kerstpakkettenactie.
Deze actie is bedoeld om gezinnen die het niet zo breed hebben met Kerstmis wat extra’s te 
geven.
U kunt vanaf november de producten dagelijks inleveren in de Mariakapel.
Op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in het kerktrefcentrum en op zondag voor of 
na de H. Mis van 9.30 uur in de Antonius Abtkerk, IJsselstraat 4 Acht.
Wilt u ons financieel ondersteunen, dat kan ook:
Op rekeningnummer Parochie St. Petrus NL09 INGB 0000962583
graag onder vermelding: St. Antonius Abt kerk; scannen van bijgaande QR-code mag natuurlijk ook!
 

GELOVEN IS DELEN
Kerstpakkettenactie St. Petrusparochie

Helpt U mee?
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Kerststallententoonstelling
Ook dit jaar zal er een kerst-
stallententoonstelling gehouden 
worden in de 
St. Petruskerk. Naast de ‘grote’ 
kerststal van de parochie mogen 
we uit een privécollectie, waar-
in men ruim 500 uiteenlopende 
kerststallen vanuit de hele wereld 
verzameld heeft, als parochie een 
kleine 100 kerststallen tentoon-
stellen. 

Om de kerstsfeer te optimaliseren 
zal er ook iedere zaterdagmiddag 
live muziek zijn. Een unieke bele-
ving voor jong en oud!

De tentoonstelling is geopend op 
zaterdag 26 november, 3, 10, 17, 
24, 25, 31 december en 7 januari 

vanaf 13.30 uur tot en met 16.00 
uur in de St. Petruskerk.
Zondag 1 januari is de kerk niet 

geopend.  
De toegang is gratis. 

Doe je mee met het kerstspel?
Op het moment dat ik dit schrijf 
is het nog 22 graden buiten en 
schijnt de zon volop. Kinderen 
lopen verkleed als heksen en 
duiveltjes door de stad en mogen 
snoep gaan vragen bij winkels 
en huizen die versierd zijn met 
spinnenwebben en pompoenen. 
Ik maak het nóg wat gekker: we 
denken bij PetruSamen al aan 
Kerstmis!

Tijdens de familieviering op Kerst-
avond om 19.00 uur mogen kin-
deren zich óók verkleden en zich 
helemaal inleven in het verhaal 
van de geboorte van Jezus. Zij 
mogen als engel, herder, schaap 
of koning deelnemen aan het 
uitbeelden van het kerstverhaal, 
dat door de vertellers zal worden 
voorgelezen. Ook Maria en Jozef 
zullen natuurlijk van de partij zijn, 
mét een kindje Jezus. Verkleed-
kleren zijn in de kerk aanwezig 
maar misschien heb je zelf ook 
wel een stoere herdersmantel of 
een schattig engelenjurkje. 
Alle kinderen kunnen meedoen 

want er waren véél herders en 
schapen op de been die nacht, 
en een heel leger aan engelen 
verscheen in de lucht! Het is wél 
de bedoeling dat we vooraf weten 
wie er mee wil doen, zodat we de 
rollen kunnen verdelen. Wat denk 
je? Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Dan mag je je aanmelden 
bij Mirjam door een mail te sturen 
naar 
familiepastoraat@petrus-ehv.nl
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In Memoriam

St. Thomaskerk

St. Petruskerk

Toon Steenbakkers (85)
St. Antonius Abtkerk

Voorstellen diaken Piet-Hein 
Baudoin
Graag wil ik mij voorstellen: Mijn 
naam is Piet-Hein Baudoin, ik 
ben geboren in Eindhoven, woon 
in ’s-Hertogenbosch en ben 
getrouwd met Janine. We hebben 
vier dochters, van wie er twee 
getrouwd zijn, en één zoon en 
zijn de gelukkige opa en oma van 
drie kleinkinderen. Het was heel 
bijzonder dat ik de kleinkinderen 
met een neefje in één viering heb 
mogen dopen!
Na de HAVO ben ik gaan werken 
en studeren in het bedrijfsleven 
(bank, pensioenfonds, 
verzekeringen, technisch adviseur 
en financiële planning).    
Bijna 14 jaar geleden heb ik 
de overstap gemaakt naar het 
onderwijs en het enige waar ik 
spijt van heb, is dat ik er niet 
eerder aan begonnen ben.
Het docent-zijn zie ik als een 
roeping, een passie met een dosis 

enthousiasme. Ik geef economie 
en bedrijfseconomie op geweldige 
scholen met fijne collega’s en 
waardevolle leerlingen. Je helpt 
jonge mensen te groeien en 
uiteindelijk gelukkig te worden en 
op te bloeien in hun verdere leven. 
Prachtig dat je daar aan mag 
bijdragen!

Ook diaken worden is een 
roeping. In de H.H. Hartenkerk 
te ‘s-Hertogenbosch was ik lid 

van het parochiebestuur. Op een 
zondag na de H. Mis hielp ik de 
koster mee met opruimen. Terug 
uit de sacristie liep ik richting 
altaar en zag diaken Henk Degen 
staan in gesprek met een moeder 
en dochter. Zij hadden groot 
verdriet en hoorden troostende 
woorden. Ik kreeg koude 
rillingen en dacht “wat geweldig 
mooi wat hier geschiedt”. Dit 
was mijn roeping tot diaken. 
Ik ging studeren, dankte God 
dat ik deze kans kreeg om te 
studeren. Er is nu nog steeds veel 
passie en naastenliefde voor de 
medemensen.
Ook ben ik God heel dankbaar 
dat Hij mij geroepen heeft om 
in de Parochie St. Petrusstoel te 
Antiochië te mogen gaan werken 
als diaken. Het mooie is dat ik mij 
nu al heel welkom voel.

Op een mooie samenwerking
Piet-Hein Baudoin

Meditaties op weg naar 
Kerstmis
Mocht u zich dit jaar tijdens de 
Adventtijd ook weer voor willen 
bereiden op de geboorte van het 
kerstkindje met inspirerende ge-
dachten en gebeden? Dan verwij-
zen wij u graag naar de website: 
www.ignatiaansbidden.org 
Als u daar uw mailadres invult, 
zult u met ingang van zondag 27 
november de meditaties gaan 
ontvangen.

Kerstkaarten verkoop
Bent u op zoek naar een mooie 
kerstkaart om te versturen naar 
familie of vrienden, dan bevelen 
wij de kerstkaarten van de paro-
chie van harte aan. De kerstkaar-
ten hebben een afbeelding van 
een van de kerststallen van de 
kerken en/of kapellen van onze 
parochie. Ze zitten per 10 kaar-
ten verpakt en kosten (inclusief 
enveloppen) 
€ 5,00 per pakje. De kaarten zijn 
vanaf heden te verkrijgen bij de 
pastorie van de 
St. Petruskerk en in het weekend 
van 19 en 20 november na afloop 
van de vieringen in de kerken.


