
 
 
 

Werkgroep Petrus 2.0 
Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel 

info@petrus2puntnul.nl www.petrus2puntnul.nl 
Tel: 06 - 12 867 084 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 3-2021 
 

1 november 2021 
 

Beste ouders, 
 

De werkgroep Petrus 2.0 houdt op zondag 7 november 2021 om 09.30 in het 
parochiecentrum (PC) te Uden de volgende bijeenkomst ter voorbereiding op 
de toediening van de sacramenten aan de kinderen in 2022. 

 
Algemene informatie 

 

1. Parkeren: Het kerkplein voor en naast de Petruskerk is beschikbaar als 
(gratis) parkeerplaats. Meer (betaalde) parkeerruimte is te vinden 
tegenover de Rabobank, achter de kerk. In verband met de veiligheid van 
de kinderen verzoeken wij u dringend om niet met de auto de 
parkeerplaats van het PC op te willen rijden. 

 
2. Ontvangst: Vanaf 09.15 wordt u welkom geheten bij de voordeur van het 

PC. Kinderen graag hun jas meenemen naar het lokaal waar de catechese 
plaats zal vinden. 

 
3. Kalender: Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de kalender voor de rest van 

het seizoen 2021 – 2022. 
 

4. Website: Op onze site www.petrus2puntnul.nl vindt u steeds de 
laatste informatie. 

 
5. Afmelding: Bij verhindering ontvangen wij graag vooraf een seintje via 

de mail info@petrus2puntnul.nl of telefonisch op 06 – 12 867 084. 



6. Corona-maatregelen: In de gangen en op de trap van het PC is geen 
anderhalve meter afstand haalbaar, daarom is het voor kinderen vanaf elf 
jaar gewenst daar een mondkapje te dragen. Eenmaal in het lokaal 
gezeten kan   het worden afgedaan. 

 
7. Calamiteiten: De leiding is te allen tijde bereikbaar op 06 – 12 867 084. 

 
8. Tijdschema: 

 
a. Catechese: voor alle groepen 09.30 – 10.15. 

 
b. Eucharistieviering: 10.30 – 11.30. De kinderen komen met de teamleden 

naar de kerk. Het koor Deux Bornes zal de viering muzikaal opluisteren. 
 

9. Samenkomst na de mis: In verband met de oplopende aantallen 
besmettingen COVID-19 is het nog niet mogelijk na de mis nog kort 
samen te komen met koffie/thee of limonade in het PC. 

 
10. Kinderopvang: Is beschikbaar tijdens de mis vanaf 10.30 – 11.30 in de 

dagkapel, rechtsachter in de kerk. 
 

11. Locaties: 
 

a. Communicanten: PC 1e verdieping; 
b. Groep 1 – 3 en jonger: dagkapel in de kerk; 
c. Groep 5-6: administratiekantoor in PC; 
d. Tieners: zaal Het Honk, PC, 2e verdieping; 
e. Vormelingen en groep 7: PC, begane grond, zaal 2 (langs parkeerplaats); 

 
12. Meebrengen: 

 
a. Communicanten: geen bijzonderheden, alleen goede zin; 
b. Groep 1 – 3 en jonger: jullie map; 
c. Groep 5 – 6: map, kleurspullen, potloden en schriften. 
d. Tieners: de Bijbel; 
e. Vormelingen en groep 7: Bijbel en schrift. 

 
13. Bereikbaarheid: 

Voor onverhoopte calamiteiten is de leiding van de werkgroep tijdens de 
bijeenkomsten te bereiken via 06-12 867 084. 

 
14. Kinderkoortje: In nieuwsbrief 2 werd al aangekondigd dat we op zoek 

gaan naar kinderen die graag zingen in een koortje, om samen eenvoudige 
kerstliedjes te zingen, en kinderen die een muziekinstrument kunnen 
bespelen. 

 
15. Volgende bijeenkomst: zaterdagmiddag 27 november 2021. 



Specifieke informatie per groep 

1. Groep 1 – 3:
Dag lieve kinderen,
Op zondag 7 november komen we allemaal weer bij elkaar om samen te 
spelen en te knutselen. Ook gaan we nog samen over een verhaal praten. 
Hebben jullie wel eens gehoord van Sarah en Abraham? Of hebben jullie 
wel eens van die grote poppen in de tuin zien staan als ergens iemand 
vijftig jaar was geworden? Zondag zullen we horen waar dit gebruik 
vandaan is gekomen. Denken jullie eraan om je map ook mee te nemen?
Nou, tot ziens op 7 november.
Groetjes van Hanneke en Kitty.

2. Communicanten:
Hallo jongens en meisjes, Bijna is het weer zover, na onze eerste 
kennismaking mogen we op 7 november weer samen op weg. We nemen 
jullie deze keer mee op een rondleiding in de kerk: wat kunnen we er 
allemaal vinden, hoe heet alles en waarvoor wordt het gebruikt? Deze keer 
hoeven jullie niets mee te brengen, alleen goede zin. Tot ziens op 7 
november.
Groetjes van Amber, Jesse en Yolande.

3. Groep 5 – 6:
Hallo jongelui, het is weer tijd om met onze gezellige groep eens samen te 
komen. Brengen jullie je map ook mee? Als huiswerkopdracht zouden jullie 
plaatjes zoeken van planten, bloemen en dieren om samen de Tuin van 
Eden daarmee te kunnen maken. We zijn benieuw of we een mooie tuin 
kunnen maken. Neem ook je etui met kleurtjes, stiften, een schaar en zo 
mee? We gaan samen er een leuke bijeenkomst van maken.
Groetjes, Sylwia en Patricia.

4. Vormelingen en groep 7: Beste jongens en meisjes, wij gaan weer 
verder op weg. We gaan kijken met ons hart, we gaan het hebben over 
hoe je God herkent en uiteraard gaan we weer codekraken. Vergeet niet 
de Bijbel en je schrift mee te   nemen. Zou je nu voor het eerst zijn, dan 
liggen deze voor je klaar.
Groetjes en tot ziens op 7 november.
Ingrid en Mark

5. Tieners:
Hallo beste tieners, de herfstvakantie is alweer voorbij en nu gaan wij ook
weer beginnen. We zijn blij dat we jullie op zondag de 7e weer kunnen 
begroeten. We gaan beginnen met een openingsgebed, we doen een spel, 
we kijken naar de Tien geboden en als afsluiting gaan we naar de H. Mis 
aan de overkant in de kerk. 
Tot dan en groetjes van Annemieke, Irene en Fleur. 



 
 
 

 Activiteit 
Zaterdag 27 november 
2021 

Catechese voor groepen: 1/2/3, communie, 5/6, 7 + vormelingen, tieners 
(oudercatechese op inschrijving). Aanvang: 16:00 in PC Uden. 
Aansluitend om 18:30 eucharistieviering. Overige ouders sluiten hierbij aan. 

Zaterdag 11 december 
2021 

Are You Ready-dag voor tieners en vormelingen. 08:00 – 23:00. 

Vrijdag 24 december 2021 Kerstavond 17:00; eucharistieviering St. Petrus kerk te Uden. 

Zaterdag 8 januari 2022 Catechese voor groepen: 1/2/3, communie, 5/6, 7 + vormelingen, tieners 
(oudercatechese op inschrijving). Aanvang: 16:00 in PC te Uden 
Aansluitend om 18:30 eucharistieviering. Overige ouders sluiten hierbij aan. 

Vrijdag 14 januari 2022 Walk Together 18:45 – 21:00 voor tieners en vormelingen in PC te Uden. 

 
Zaterdag 5 februari 2022 

Catechese voor groepen: 1/2/3, communie, 5/6, 7 + vormelingen, tieners. 
(oudercatechese op inschrijving). Aanvang: 16:00 in PC te Uden. 
Aansluitend om 18:30 eucharistieviering. Overige ouders sluiten hierbij aan. 

 
Zondag 6 maart 2022 

Catechese voor groepen: 0-4-jarigen, 1/2/3, communie, 5/6, 7 + vormelingen, tieners. 
Ouders communicanten sluiten aan bij hun zoon/dochter. Aanvang: 09:30 PC te Uden. 
Aansluitend eucharistieviering om 10.30 in St. Petruskerk te Uden; 
Na afloop van de mis samenkomst met koffie/thee en limonade in PC te Uden. 

Vrijdag 18 maart 2022 Walk Together 18:45 – 21:00 voor tieners en groep 7 + vormelingen in PC te Uden. 

Woensdag ?? maart 2022 Oefenen kinderkoor en communicanten 18:45 tot 19:30 in PC te Uden. 

Donderdag 24 maart 2022 Ouderinformatieavond. Specifieke informatie volgt 

Zaterdag ?? april 2022 Power of Fire-dag Den Bosch (onder voorbehoud) voor tieners en groep 7 + vormelingen. 
Nadere informatie volgt. 

Zaterdag 9 april 2022 
inclusief Palmpasenstokken 
maken 

Catechese voor groepen: 1/2/3, communie, 5/6, 7 + vormelingen, tieners 
(oudercatechese op inschrijving). Aanvang: 16:00 in PC te Uden. 
Aansluitend om 18:30 eucharistieviering. Overige ouders sluiten hierbij aan. 

 
11 april t /m 17 april 2022 
Goede week 

Goede week vieringen St. Petruskerk: 

Maandag 11 april Boeteviering 18:30 
Donderdag 14 april Witte donderdag 19:00 
Vrijdag 15 april Goede vrijdag 19:00 
Zaterdag 16 april Paaswake 19:00 

Woensdag ?? mei 2022 Oefenen kinderkoor en communicanten: 18:30 - 19:30 in PC te Uden. 

Vrijdag 13 mei 2022 Walk Together 18:45 – 21:00 in PC te Uden, voor tieners en groep 7 + vormelingen. 

Zaterdag 28 mei 2022 Catechese voor groepen: 1/2/3, communie, 5/6, 7 + vormelingen, tieners 
(oudercatechese op inschrijving). Aanvang: 16.00 in PC Uden. 
Aansluitend om 18:30 eucharistieviering. Ouders sluiten hierbij aan. 

Dinsdag 31 mei 2022 Oefenen communie Uden; nadere informatie volgt. 

Zaterdag 4 juni 2022 Pinkster drive thru tussen 15:30 tot 17:00; nadere informatie volgt. 

 
Vrijdag 10 juni 2022 (ovb) Oefenen vormsel: 18:30 - 21:00; start St. Petrus kerk, einde in PC te Uden. 

Zaterdag 11 juni 2022 (ovb) Vormselviering Uden: 18:30 uur (daarna versieren kerk door WG P2.0) 

Zondag 12 juni 2022 Communieviering Uden, tijdstip wordt later bekendgemaakt. 

Donderdag 16 juni 2022 Oefenen communie te Zeeland: 16:00 - 17:00. 

Zaterdag 18 juni 2022 Oefenen communie te Boekel/Venhorst: 13:30 - 14:30, daarna versieren kerk. 

Zondag 19 juni 2022 Communieviering Zeeland, Boekel/Venhorst. Tijdstip wordt later bekendgemaakt. 

Donderdag 30 juni 2022 Bestellen foto’s van de vieringen in alle kernen, St. Petrus kerk Uden 20:00 - 21:00. 

 


