
KLOKKEN ST. PETRUS . 

 

Advent 
Op de laatste zondag van november begint ook dit jaar weer de Advent. Dat woord 

‘Advent’ betekent vol verwachting uitzien naar de komst van de Heer. Voor de meeste 

mensen is het de voorbereiding op het kerstfeest. Maar dat is ook in zekere zin een 

komen van de Heer. Bovendien kunnen wij Hem ontmoeten in ieder mens. Die oude 

gewoontes van de kerk zijn voor ons misschien een houvast: Dat er een grote krans in 

de kerk hangt en dat wij de vier weken aftellen met de kaarsen die erop staan. 

Misschien ook aardig om te weten dat wij een nieuw kerkelijk jaar beginnen met de 

Advent en dat wij voornamelijk in de vieringen gaan lezen uit het evangelie van 

Marcus. Het is het oudste en het kortste van de vier Evangelies. Marcus heeft het 

rond het jaar 70 opgeschreven voor niet joodse christenen te Rome. Misschien kan 

het ons een zeker evenwicht brengen, met de nodige creativiteit om juist ook dit jaar 

Kerstmis te vieren en dan meer van binnenuit. Dat geeft ook een speciale 

verwachting. Wij leven immers meer dan ooit in een tijd waarin wij vol verwachting 

uitzien naar meer vrijheid en contact. 

Dré Brouwers, pastor 

 

Agenda 
  

Zaterdag 28 november:   

18.30 uur: Woord- en Communiedienst met Josephine en  Toos en 

orgelspel door Gerard Hafkenscheid in de Basiliek. 

  

Zondag  29 november:  AANDACHT VOOR AMNESTY 

INTERNATIONAL 

10.30 uur: Viering met pastor van Nunen en het koor Schola Cantorum 

Sancti Petri. (onder voorbehoud)   

 

Maandag 30 november: 

19.30 uur: Tot 20.00 uur inloop in de Basiliek als voorbereiding op 

Kerstmis. 

 

Donderdag 3 december 

12.00 uur: Team pastores. 

 

Gebedsintenties. 

Zaterdag 28 en zondag 29 november. 

Riek van Gestel-van de Loo (1ste jrgt) 

      en Jan (zijn verjaardag)  



Albert van Agt 

Drika van Hout- Vogels 

Martien van Kasteren, dochter Miranda en ouders van Kasteren- Kemps. 

Riet Smetsers- Kelders (mg) 

Jo van den Bors (mg) 

Piet Bosmans (mg) 

Riek van Geffen- Schoenmakers (mg) 

Wim van den Heuvel (mg) 

Arnoldus Smetsers, zijn vrouw Johanna van de Looy en 

      hun kinderen 

Jan van de Wal (Gzn.)(mg) 

Overleden ouders Mencke-Staarink, dochter Lucy en zoon Bernard. 

 

Wereldlichtjesdag  13 december 2020 

 

Evenveel aandacht en liefde en toch anders. 

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze 

dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter 

nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind 

was. Of hoe lang het al geleden is. 

Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! 

Ook dit jaar organiseren we deze avond die is gevuld met muziek, met 

gedichten, met verhalen, met het aansteken van kaarsjes.  En met het 

noemen van de namen van alle (vooraf opgegeven) overleden kinderen. 

Door de namen hardop te noemen zijn de kinderen weer even onder ons. 

We voelen op dat moment de verbinding met elkaar. Het is een fijne 

manier om verdriet samen te delen. 

Wereldlichtjesdag 2020 zal , vanwege de coronaregels, anders verlopen 

dan voorgaande jaren . We willen graag op 13 december 2020 de 

overleden kinderen herdenken, en doen dat dit jaar met een livestream 

verbinding. Zonder aanwezige ouders en andere belangstellenden zal de 

werkgroep Wereldlichtjesdag, met medewerking van zang van Esther van 

der Hamsvoort met begeleiding van haar pianist Maarten, bijzondere 

aandacht geven aan een troostvol samenzijn. Op zondagavond kunt u 

vanaf 18.45 uur live meekijken via de website van de parochie: 

https://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus/vieringen-kerk-tv.   

Voor meer informatie tel. no. 06-42480826 ; opgeven kan tot zaterdag 12 

dec 20:00 uur. 

Graag willen wij iedereen oproepen om op zondag 13 december om 

https://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus/vieringen-kerk-tv


19:00 uur een kaarsje aan te maken. 

Warme groet van de werkgroep Wereldlichtjesdag.: Berdien van de Ven, 

Mary Oomen, Diny van de Laar en Christianne van de Wal.  
 

VOEDSELBANK ACTIE 
Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de 

coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar 

verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente 

inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het 

mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er 

gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als 

doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank! 

  

 

KAARTJES BESTELLEN VOOR WEEKENDVIERINGEN 
Omdat er maar 30 mensen zijn toegestaan bij een viering, vragen wij 

u om bij het bestellen van kaartjes, bijv. voor een jaargetijde, 

maximaal 4 kaartjes aan te vragen. Wij danken u voor uw begrip. 

Hebt u één of meer kaartjes besteld en u bent alsnog verhinderd? 

Graag doorgeven op donderdag van 13.00-16.00 uur: 0499-571250. 
Bij uitvaarten is het maximum aantal kerkgangers weer 100. 

Toegangskaarten bestellen. 

U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis 

toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan op twee manieren. Via de 

website of telefonisch. 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website 

Via de parochiewebsite: www.odulphusvanbrabant.nl kunt u 

toegangskaarten voor de gewenste viering bestellen. Hier kunt u ook lezen 

hoe de werkwijze is. 

 Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie 

Op maandagochtend van 9-12 uur en op donderdagmiddag van 13-16 uur 

kunnen telefonisch kaartjes worden besteld op 0499-571250. Belangrijk: 

Géén voicemail inspreken. U kunt alleen via de parochiemedewerker de 

kaartjes bestellen! En alleen maar voor de eerstvolgende vieringen in de 

basiliek op zaterdagavond en zondagochtend. Uw toegangsbewijs ligt voor 

aanvang van de viering klaar bij de ingang van de kerk.  

Gebedsintenties. 
Intenties kunt u opgeven via de website van de parochie:  

www.odulphus vanbrabant.nl/petrus: Vieringen: Opgeven gebedsintenties 

of in een envelop met de gegevens(naam, telefoonnummer én de bijdrage) 



in de brievenbus van het Pastoraal Centrum. 

  

Pastores 

L.Spijkers, priester. W.van Nunen diaken. 

Via het telefoonnummer van het parochiecentrum kunt u de pastores 

doogaans bereiken of een afspraak maken. 


