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Armen? Daklozen? 
Vluchtelingen?
Een herder had 100 schapen. 
Tegen de avond, nog vóór het 
donker wordt, besluit hij zijn 
schapen tijdig te tellen, zodat 
ze voor het donker bij de stal 
kunnen zijn. Hij telt ze, zoals 
gewoonlijk, met aan iedere hand 
twee schapen. 4, 8, 12 enzovoort. 
Hij is heel verbaasd als hij nóg 
een schaap ziet: hij heeft er toch 
al 100. Heeft hij zich verteld? Hij 
telt opnieuw, nu met 1 schaap 
aan iedere hand. Het tellen duurt 
iets langer: 2, 4, 6 enzovoort. En 
jawel hoor: weer staat er nog een 
schaap. Hoe kan dit? Hij heeft zijn 
hele kudde toch niet uit het oog 
verloren? Ze zijn toch goed bij 
elkaar gebleven? 

Omdat hij niet overvallen wil 
worden door het donker besluit 
hij alvast naar huis te lopen om 
de schapen tijdig binnen de 
beschermende omheining te 
hebben en zelf te kunnen schuilen 
in de stal. Onderweg bedenkt hij 
dat hij ze beter één voor één kan 
tellen. Zo kan hij tenminste zien 
welk schaap welk is, want - zoals 
een goede herder betaamt - kent 
hij ieder schaap bij naam.           
Bij de stal aangekomen gaat hij 
half in de opening staan en laat 
schaap voor schaap binnen. 
Hij herkent ze. Het zijn ze: Bertha, 
Annie, Jan, en zo telt hij verder: 7, 
8, 9, 10, … 99, 100, 101. 
Nog meer verbaasd en 
verwonderd sluit hij het hek 
achter het laatste schaap. 
“Morgen zien we wel verder”, 

denkt hij bij zichzelf als hij 
rondkijkt en ziet hoe de 
schemering langzaam over het 
land neerdaalt. Hij loopt tussen 
de schapen door in de richting 
van de stal en merkt dat daar 
al een vuurtje aangemaakt is. 
Binnengekomen ziet hij een jonge 
vrouw en een wat oudere man, 
niets ongewoons, een stelletje, 
zoals er zoveel zijn. Een man die 
het al enigszins heeft gemaakt in 
het leven en die nu een gezin wil 
stichten en daarvoor een jonge, 
vruchtbare vrouw kiest. En dan 
pas ziet hij tot zijn verbazing dat 
er een kind in de voedselbak ligt, 
in de kribbe vóór de vrouw, een 
pasgeboren kind. Hij loopt erheen 
en kijkt verwonderd toe. Als de 
man hem toeknikt gaat hij bij hem 
zitten en warmt zich mede aan het 
vuurtje. De man bij het vuur begint 
te vertellen. 

“We waren op weg naar de stad 
omdat we ons hier in moesten 
laten schrijven, maar er bleek 
nergens plaats, overal waren 
we teveel. Toen ze zagen dat 
mijn vrouw, Maria, zo ver in 

verwachting was, werd het 
helemaal teveel. Dat konden ze 
niet gebruiken en zo zijn we hier 
terechtgekomen. We hopen dat 
we u niet lastig vallen”. 
“Nee, nee”, zegt de herder, “wees 
welkom en één meer maakt niet 
uit.” Dan vertelt hij het verhaal 
van zijn schapen. Hij zegt: “Ik 
heb 100 schapen en ik heb ze 3 
keer geteld en 3 keer had ik er 1 
teveel.” 

Er valt een stilte, waarop de 
vrouw van achter de kribbe zegt: 
“Je hebt er niet 1 teveel, je hebt 
er 1 meer, zoals wij nu met het 
kind met 1 meer zijn”. De herder 
denkt even na en zegt: “Ja, dat is 
inderdaad een heel verschil: niet 
1 teveel maar 1 meer. Eens kijken 
wat we voor die ene meer kunnen 
doen met ons allen.” 

Ik wens u allen, mede namens de 
collega’s van het pastoraal team 
Zalig Kerstmis en een gezegend 
Nieuwjaar. 

Henry Vermeulen, 
diaken



 2  P’S nieuws

Bestuurlijke terugblik 2022
Elk jaar rond de Kerstdagen en 
met een nieuw jaar dat voor ons 
ligt, een korte terugblik van het 
parochiebestuur op wat er het 
afgelopen jaar op de bestuurstafel 
heeft gespeeld. We blikken terug 
op een wederom bewogen jaar 
2022. Een jaar waarin de corona-
pandemie met haar beperkende 
maatregelen ons weliswaar 
grotendeels heeft verlaten, maar 
tegelijkertijd ook een jaar dat 
werd en helaas nog steeds wordt 
gedomineerd door de vreselijke 
oorlog in Oekraïne. De gevolgen 
van deze oorlog raken onze 
maatschappij en dus ook u als 
parochiaan volop, en ook onze 
parochie ondervindt hiervan de 
negatieve gevolgen.

Bestuurssamenstelling
Er speelden dit jaar twee 
personele wisselingen binnen het 
parochiebestuur. Penningmeester 
Oege-Jan Klatter heeft in april zijn 
functie neergelegd. In augustus 
is bestuurslid Rob Hovelynck, 
belast met de portefeuille 
automatisering, gestopt. Deze 
laatste functie is komen te 
vervallen en wordt omgezet in een 
nieuwe portefeuille Communicatie. 
Voor beide functies is het 
parochiebestuur op zoek naar 
nieuwe bestuursleden.

Vrijwilligerszorg
De beperkende corona-
maatregelen zijn afgelopen 
voorjaar afgebouwd, waardoor de 
vieringen rond de Paasdagen weer 
normaal konden worden bezocht. 
Desondanks zijn ook dit jaar alle 
alleenstaande parochianen ouder 
dan 80 jaar rond de Paasdagen 
door de parochie verrast met 
een Paaskaart. Begin september 
heeft een goed georganiseerde 
en - mede dankzij het prima weer 
- goed verlopen vrijwilligersdag 
plaatsgevonden. Tot slot heeft 
het bestuur de voorstellen vanuit 

de stuurgroep vrijwilligerszorg 
overgenomen die voorzien 
in nieuwe afspraken over de 
beloningen voor onze jubilerende 
vrijwilligers.

Financiën
Eind van dit jaar is een al 
langer lopend proces afgerond 
dat we als bestuur samen 
met de koorbesturen hebben 
doorlopen en dat als insteek 
had en heeft geleid tot een 
substantiële reductie van de 
kosten. Aanvankelijk was het 
alleen de coronacrisis die haar 
negatieve invloed deed gelden op 
de financiën van onze parochie. 
Maar ook de gevolgen van de 
oorlog in Oekraïne slaan hard 
toe. Denk hierbij aan de gestegen 
energietarieven, en de gevolgen 
van deze ontwikkelingen op het 
wereldtoneel voor de financiële 
beurzen, die ook negatieve 
gevolgen hebben voor de 
rendementen op onze beleggingen 
en daarmee de inkomsten voor 
onze parochie. Wij zijn daarom 
dankbaar voor alle extra financiële 
bijdragen van onze parochianen 
het afgelopen jaar, die een meer 
dan welkome aanvulling vormen 
op de alsmaar onder druk staande 
financiën van onze parochie. 

Gebouwen
De planontwikkeling voor onze 
leegstaande kerkgebouwen zoals 
de Matteuskerk en de O.L.V. van 
Lourdeskerk, gaat onverminderd 
verder. Deze plannen moeten 
naar de toekomst toe zorgen 
voor inkomsten voor de parochie, 
omdat immers ook leegstaande 
gebouwen veel geld kosten. 
Verder zijn we als bestuur bezig 
plannen te ontwikkelen voor een 
nieuwe aanbouw aan de pastorie 
van de St. Petruskerk, die de 
huidige gedateerde en te krappe 
aanbouw gaat vervangen. Deze 
nieuwe ruimte gaat onderdak 
bieden aan de activiteiten in het 

kader van PetruSamen, het project 
dat medio dit jaar succesvol 
binnen onze parochie van start is 
gegaan en waarin kinderen samen 
met hun ouders de catechese 
volgen ter voorbereiding op de 
Eerste Communie en Vormsel. Ook 
het Sint Catharinagilde zal hier 
haar intrek nemen. 

Het parochiebestuur maakt ook 
dit jaar weer van de gelegenheid 
gebruik om alle vrijwilligers 
hartelijk te bedanken voor 
hun inzet het afgelopen jaar. 
Wij wensen u en uw naasten 
allen zalige kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar!

Namens het parochiebestuur, 
Hans Zwepink, 

secretaris

Actie Kerkbalans 2023
Actie Kerkba-
lans 2023 komt 
eraan.
In januari doet 
onze parochie 
weer mee aan 
de Actie Kerkbalans. We zullen u 
als kerkleden dan om een financi-
ele bijdrage vragen, zodat we ook 
in 2023 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan. Het thema van 
de Actie is ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-
zijn en naar elkaar omzien. Van 
betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge men-
sen die hun leven nog voor zich 
hebben.
Daar hebben we uw steun bij no-
dig, want als kerk krijgen we geen 
subsidie. We hopen dat we weer 
op u mogen rekenen, want alleen 
dankzij uw bijdrage kan de kerk 
van waarde blijven voor al haar 
leden en plannen maken voor de 
toekomst.

Ron van Os
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SMH – óns Steunpunt Materiële 
Hulpvragen

Kom meehelpen of maak ons werk 
mogelijk met een donatie
Het SMH ontstond meer dan 25 
jaar geleden toen de kloosters 
en kerken in Eindhoven hun 
charitatieve activiteiten bundelden 
in één organisatie. Het SMH is er 
voor alle Eindhovenaren met een 
kleine beurs die hulp hard nodig 
hebben.

Wat doet het SMH? 
Soms kan iemand maar nét, of net 
niet, rondkomen van zijn uitkering, 
AOW of loon. En met de prijzen, 
die overal de pan uitvliegen, wordt 
dat nog moeilijker.
Het Steunpunt Materiële 
Hulpvragen (SMH) kan op 
zo’n moment helpen met een 
eenmalige gift. 

Meer info? Kijk dan op: 
www.smh-eindhoven.nl 
of mail naar:
secretariaat@smh-eindhoven.nl 

Gemma van Zeventer, 
voorzitter

Alphacursus
In deze kersttijd vragen wij met 
een positieve impact op hun leven 
graag opnieuw uw aandacht voor 
het volgende: inmiddels hebben 
ruim 325.000 mensen in Neder-
land een Alphacursus gevolgd. 
Daarom kondigen wij u aan, dat 
op 7 februari 2023 de twee grote 
parochies van deze stad starten 
met een gezamenlijke Alpha-cur-
sus voor katholieken. Iedereen 
is daar welkom. Dus hebt u nog 
nooit een Alpha-cursus gevolgd? 
Dit is uw kans!      
Na de vieringen op kerstavond en 
op eerste kerstdag staan er twee 

Oudejaarsavond op de pastorie!
Na een onderbreking van twee 
jaar vanwege corona staat de 
deur van de pastorie weer voor 
u open op oudejaarsavond. We 
starten rond 20.00h (na de avond-
mis van 19.00h) en sluiten af om 
00.30h. Mocht u geen vervoer 
hebben die avond en niet alleen 
over straat willen gaan, laat het 
ons dan weten: wij proberen dan 
een chauffeur te regelen. Met het 
oog op dat laatste ook de vraag 
of er vrijwilligers zijn die ik kan 
benaderen voor het ophalen en 
thuisbrengen van mensen op deze 
avond. 
Voor drinken en iets te knabbe-
len wordt gezorgd. Daarom wel 

graag van tevoren (voor 30 de-
cember) laten weten of u komt 
via een briefje in de bus van de 
pastorie, telefonisch (op werkda-
gen tussen 9.30h en 12.00h) op 
040/269.75.61 ter attentie van 
pastoor Goris, of per email: jgo-
ris@petrus-ehv.nl Bij het aan-
melden graag uw naam, adres en 
telefoonnummer doorgeven. En 
ook aangeven of u op eigen gele-
genheid komt of graag opgehaald 
en thuisgebracht wordt.

Pastoor J. Goris

Kerststallen direct een succes
De afgelopen zaterdagen was u 
alweer in de gelegenheid om de 
nieuwe verzameling kerststallen te 
bewonderen in de St. Petruskerk 
aan de Kloosterdreef in Eindhoven.
Direct de eerste dag hadden we 
alweer met grote bezoekersaan-
tallen te maken.
Eerder dit jaar hebben we de hoe-
veelheid vitrines uitgebreid, zodat 
we deze keer weer meer stallen 
aan u kunnen presenteren. 
In een stemmige ambiance kunt 
u genieten van een verzameling 
stallen van over de gehele wereld. 

Dus loop gerust een keertje bin-
nen!
Onze vrijwilligers staan voor u 
klaar iedere zaterdagmiddag (en 
op eerste en tweede kerstdag) tot 
en met 7 januari tussen 13.30 uur 
en 16.00 uur.
De toegang is gratis!

mensen van het Alpha-team ach-
ter in de kerk om u persoonlijk uit 
te nodigen voor de cursus en voor 
het gebedsinitiatief.
De Alpha voor katholieken start 
op 7 februari 2023 om 19.00 uur 
in het Open Huis, Begijnenhof 2 
(naast de Catharinakerk, Eindho-
ven-Centrum). Opgeven via:
alpha.rk.2023@gmail.com. 

Wie is de man op het doek?
Wat is de lijkwade van Turijn? In 
een lezing en tijdens een ten-
toonstelling kunt u hier alles over 
te weten komen. Op de tentoon-
stelling is een levensgrote replica 
van de echte lijkwade te zien met 
o.a. ook een aantal replica’s van 
relieken. Van 14 januari 2023 tot 
en met 11 februari 2023 zal iedere 
woensdag- en zaterdagmiddag de 
tentoonstelling te bezichtigen zijn 
van 14.00 tot 16.00 uur, in de St. 
Petruskerk.
29 januari 2023 om 14.00 uur zal 
de heer Habets u tijdens een inspi-
rerende lezing meer vertellen over 
deze lijkwade. Voor meer informa-
tie verwijzen wij u naar de flyer die 
u aantreft bij dit parochieblad.
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In Memoriam
St. Petruskerk
Mieke Wittendorp-Peters 
(91)
Pieter Beks (98)

St. Antonius Abtkerk
Jesmae Kweens
Moos van Dinther

GedooptDe vieringen met Kerstmis
Boeteviering, maandag 19 december
09.00 uur eucharistieviering H. Hartkapel
19.00 uur boeteviering  H. Hartkapel

Kerstavond, zaterdag 24 december
20.00 uur eucharistieviering St. Antonius Abtkerk Cantorij
22.00 uur eucharistieviering St. Antonius Abtkerk Nova Canta, gospelkoor
19.00 uur familieviering  St. Petruskerk
22.00 uur eucharistieviering St. Petruskerk  Cantores Vianney
21.00 uur eucharistieviering St. Thomaskerk  Matteuskoor

Eerste kerstdag, zondag 25 december
09.30 uur eucharistieviering St. Antonius Abtkerk  Cantorij
10.00 uur eucharistieviering  St. Petruskerk  St. Petruskoor
11.00 uur eucharistieviering St. Thomaskerk  Matteuskoor

Tweede kerstdag, maandag 26 december
10.00 uur eucharistieviering Antoniushuis
10.00 uur eucharistieviering H. Hartkapel  Kefaskoor

Oudjaarsavond zaterdag 31 december
17.00 uur eucharistieviering Antoniushuis
19.00 uur eucharistieviering H. Hartkapel

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari
09.30 uur eucharistieviering St. Antonius Abtkerk
10.00 uur eucharistieviering St. Petruskerk
11.00 uur eucharistieviering St. Thomaskerk
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Huiszegen
In het verleden werd op veel plaat-
sen bij gelegenheid van het nieuwe 
jaar het huis gezegend door een 

Reminder Kerstconcert
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 de kerk gaat open om 
14.30 uur.

priester of diaken en werd met krijt 
op de deurstijl het jaar en de letters 
CMB geschreven.
Na de viering van Driekoningen 
zullen de huiszegening in de ker-
ken en kapellen liggen zodat u ze 
mee naar huis kunt nemen om ze 
boven de deur van uw woning of 
huiskamer te hangen. 
Deze zijn dan al gezegend door de 
pastoor.


