
 
 

 

Werkgroep Petrus 2.0 
Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel 

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

 

Nieuwsbrief 6 

 

31 januari 2022 

Beste ouders, 
 

De werkgroep Petrus 2.0 gaat op zaterdag 5 februari 2022 om 16.00 in het 

parochiecentrum (PC) te Uden weer van start met de eerste live bijeenkomst 

van dit jaar. Zoals gebruikelijk zal voorafgaand aan de bijeenkomst zal een 

nieuwsbrief met praktische aanwijzingen worden toegezonden.  

 

Algemene informatie 

 

1. Parkeren: het kerkplein voor en naast de St. 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 te willen binnenrijden. 

 

2. Ontvangst: vanaf 15.45 uur worden de kinderen welkom geheten bij de 

voordeur van het PC. 

 

3. Coronamaatregelen: In de gangen en op de trap van het 

parochiecentrum is het nog noodzakelijk om een mondmasker te dragen. 

Eenmaal in  een lokaal plaatsgenomen kan dit afgedaan worden. 

 

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

informatie. 
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5. Tijdschema: 
 

a. Catechese: 16.00 – 18.15; 

 

b. Eucharistieviering: 18.30 – 19.30. De kinderen komen met de team-

teamleden naar de kerk. Ouders gaan rechtstreeks naar de kerk, zijn 

daar uiterlijk 18.20 uur. Kinderen nemen in de kerk bij hun ouders 

plaats. Tijdens deze (presentatie)viering zullen de vormelingen en de 

communicanten zich laten zien aan de aanwezige parochianen. Het 

koor Deux Bornes zal de viering muzikaal opluisteren. 

 

6. Kinderopvang: deze is beschikbaar tijdens de mis van 18.15 – 19.30, in 

de dagkapel, rechtsachter in de kerk. De kinderen van groep 1 – 3 blijven 

deze dag op de locatie in de dagkapel waar ze om 16.00 uur zijn 

gebracht. Zo hoeft er maar eenmaal afscheid genomen te worden. 

 

7. Corona maatregelen tijdens de eucharistieviering: gelieve alleen daar  

plaats te nemen waar een kaartje is bevestigd, zodat we anderhalve 

afstand kunnen houden. Gezinnen kunnen uiteraard bij elkaar 

plaatsnemen. De communie-uitreiking vindt plaats op aanwijzing van 

de kerkregelaars, herkenbaar aan de rode hesjes. 

 

8. Afmelding: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een seintje, via 

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

 

9. Bereikbaarheid: voor onverhoopte calamiteiten is de leiding van de 

werkgroep tijdens de bijeenkomsten te bereiken via 06-12 867 084. 

 

10. Volgende bijeenkomst (catechese): zondag 6 maart 2022, 09.30 – 

11.30. 

 

Specifieke informatie 
 

1. Locaties: 

 

a. Groep 1-3: in de kerk, dagkapel, rechts vooraan; 

b. Communicanten: 1e etage, zaal 3 – 4; 

c. Groep 5-6: administratieruimte in het parochiecentrum (PC); 

d. Tieners: Het Honk (zaal 2e etage); 

e. Groep 7 & Vormelingen: PC, zaal 2, beneden, zijde parkeerplaats; 

f. Ouders: PC, zaal 1, beneden, kerkzijde. 

  



2. Meebrengen: 

 

a. Groep 1-3: de map 

b. Communicanten: werkboek en stiften 

c. Groep 5-6: map en etui 

d. Groep 7 & Vormelingen: de Bijbel, schrift, afbeeldingen die verdriet en vreugde uitbeelden 

e. Tieners: de Bijbel 

f. Ouders: --- 

3. Tijdschema: 

 

a. Catechese alle groepen: 16.00 – 18.15; 

b. Eucharistieviering: 18:30 – 19:30. 

 

4. Kinderopvang: 
 

Tijdens de eucharistieviering is er in de dagkapel vanaf 18.15 kinderopvang 

mogelijk voor kinderen tot ca. 6 jaar (groep 1-3). U vindt de dagkapel door de 

deur, rechtsachter in de kerk. 

 

Specifieke informatie per groep 

 

Groep 1-3:  

Lieve kinderen van groep 1, 2 en 3, 

Jippie, zaterdag kunnen we weer samen lezen, zingen, knutselen en spelen! We gaan 

het dit keer hebben over de Ark van Noach, waarschijnlijk hebben jullie daar weleens 

over gehoord. We gaan dus samen op een grote ‘boot’. Als je thuis twee van dezelfde 

soort knuffeldieren hebt, bijvoorbeeld twee olifanten, twee apen, twee beren, etc., dan 

mag je die meenemen. Dan zullen we eens kijken hoeveel dieren er op de boot 

passen! 

Naast de knuffeldieren vragen we je ook om je map weer mee te nemen, en goede zin 

natuurlijk! Tot zaterdag! 

Groetjes van Kitty en Hanneke 

 

Communicanten:  

Hallo kinderen, op 5 februari hebben we weer onze volgende bijeenkomst, en we 

hopen jullie daar allemaal weer te zien. We kijken terug op de vorige bijeenkomsten, 

wat weten jullie er nog van? Wat, en met wie kunnen we delen, wat weten we over 

Jezus? We gaan oefenen hoe we de Heilige Communie gaan ontvangen en we kijken 

met jullie alvast vooruit naar Pasen.  

Brengen jullie je werkboek en stiften mee, misschien hebben we die nodig.  

We zien jullie graag weer op 5 februari.  

Groetjes van Amber, Jesse en Yolande.  

 

Groep 5-6:  

Hallo allemaal, wat fijn dat we weer mogen samenkomen. We gaan eerst even 

terugkijken naar de verhalen en het huiswerk van de online momenten, en dan over 

Jezus die de zieken geneest. Brengen jullie je map en etui mee, met kleurmateriaal, 

schaar en plak? We gaan er een fijne middag van maken. 

Groetjes van Sylwia en Patricia  

 

 

 

 



Groep 7 & vormelingen:  

Beste allemaal, op 5 februari is weer zover. En deze keer mogen we live samenkomen 

en we gaan aan de gang met het volgende thema: ‘Verdriet en vreugde en de plaats 

van God hierin’. Voor deze bijeenkomst hebben we afbeeldingen nodig die verdriet of 

vreugde laten zien. Het zou fijn zijn als jullie die zelf zouden meebrengen. 

Tot zaterdag, wij hebben er weer veel zin in. 

Pastoor John, Mark en Ingrid 

 

Tieners:  

Hallo beste tieners, yes, we gaan er weer zien in het parochiecentrum, op ons eigen 

‘Honk’. Op deze gezellige zaterdagmiddag gaan we het met jullie hebben over ons 

prachtige geloof. We vertellen er nog niet te veel over, maar het heeft te maken met 

de volgende zin: ‘We zijn gekozen door de Vader, verlost door de Zoon en verzegeld 

door de Heilige Geest’. 

Nemen jullie je Bijbel weer mee? We gaan elkaar zien! 

Groeten van Fleur, Irene en Annemieke 

 

Ouders: 

Beste ouders, 

Gelukkig kunnen we weer elkaar ontmoeten  en staat onze eerste bijeenkomst a.s. 

zaterdag 5 februari gepland. We hebben al enkele bijeenkomsten moeten missen 

Daarom zal ik as. zaterdag 2 thema’s de revue laten passeren te weten: Bouwen aan 

veiligheid en Behoeften.  

Natuurlijk zal het niet zo uitvoerig kunnen als dat we gepland hadden maar ik denk 

toch het enkele leerzame momenten zijn. Ook is het natuurlijk mogelijk dat uzelf nog 

een thema hebt waarvan u graag zou willen dat het aan bod zou moeten komen. Die 

ruimte is er laat mij het even weten via de mail: diakentonschepens@hotmail.com  

Enkele vragen ter voorbereiding op a.s. zaterdag: 

 

Gewoonten door de tijd: 

1. Kun je je een speciaal moment herinneren waarop je steun kreeg van het gezin 

 waarin je zelf bent opgegroeid? 

2. Hadden jullie plezier in het gezin waarin je opgroeide? Wanneer hebben jullie als 

gezin nu de meeste lol samen. 

3. Hebben jullie een gezinsmoment, allemaal samen per dag? 

4. Welke doelen heb je als ouders in de opvoeding? 

5. Welke manieren zijn er om je liefde voor kind uit te drukken? 

6. Je kinderen verantwoordelijkheid geven? Doen we dat?  

 

Dit zijn enkele vragen die in ieder geval aan bod zullen komen, dus het zou fijn zijn als 

u daarover nadenkt.  

Met vriendelijke groet en tot zaterdag 5 februari. 

Ton Schepens 

diaken 
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Activiteit 

Zaterdag 5 februari  2022 

Catechese voor groep: groep 1-3, communie, groep 5/6, groep 7/8 vormelingen, tieners en 

oudercatechese op inschrijving. Aanvang: 16:00 uur parochiecentrum Uden. 

Aansluitend om 18:30 uur Heilige mis. Vanaf hier sluiten de overige ouders aan. 

Zondag 6 maart 2022 

Catechese voor groep: 0-4 jarige, groep 1-3, communie, groep 5/6, groep 7/8 vormelingen, 

tieners. Ouders communicanten sluiten aan bij hun zoon of dochter. Aanvang: 09:30 uur in 

het parochiecentrum Uden. Na de heilige mis samenkomst met koffie/thee en limonade in 

het parochiecentrum. (mits toegestaan i.v.m. coronamaatregelen) 

Zaterdag 12 maart 2022 
Are You Ready at Home,  locatie Parochiecentrum, groep 7, Vormelingen en tieners 

verdere info volgt. 

Vrijdag 18 maart 2022 
Walk Together 18:45 – 21:00 uur parochiecentrum: 

Bedoeld voor Tieners en Vormelingen Petrus 2.0 

Donderdag 24 maart 2022 Ouderinformatieavond. Specifieke informatie volgt 

Zaterdag 9 april 2022 
inclusief 
Palmpasenstokken maken 

Catechese voor groep: groep 1-3, communie, groep 5/6, groep 7/8 vormelingen, tieners en 

oudercatechese op inschrijving. Aanvang: 16:00 uur parochiecentrum Uden 

Aansluitend om 18:30 uur Heilige mis. Vanaf hier sluiten de overige ouders aan. 

11 april t /m 17 april 2022 
Goede week 

Goede week vieringen Petruskerk 

Maandag 11 april Boete viering  18:30 uur 

Donderdag 14 april  Witte donderdag  19:00 uur 

Vrijdag  15 april Goede vrijdag  19:00 uur 

Zaterdag 16 april Paaswake  19:00 uur 

Zaterdag 23 april 2022 
Power of Fire dag Den Bosch  

Bedoeld voor Tieners en Vormelingen. Onder voorbehoud. Nadere informatie volgt t.z.t. 

Vrijdag 13 mei 2022 
Walk Together 18:45 – 21:00 uur parochiecentrum: Bedoeld voor Tieners en Vormelingen 

Petrus 2.0 

Zaterdag 28 mei 2022 

 

Catechese voor groep: groep 1-3, communie, groep 5/6, groep 7/8 vormelingen, tieners en 

oudercatechese op inschrijving. Aanvang: 16.00 uur parochiecentrum Uden 

Aansluitend om 18:30 uur Heilige mis. Vanaf hier sluiten de ouders aan. 

Dinsdag 31 mei 2022 Oefenen communie Uden, nadere informatie volgt 

Zaterdag 4 juni 2022 Pinkster drive through tussen 15:30 tot 17:00 uur. Nadere informatie volgt later. 

Vrijdag  10 juni 2022   

o.v.b. 

Oefenen Vormsel: 18:30 uur tot 21:00 uur  start Petrus kerk einde in 

Parochiecentrum 

Zaterdag 11 juni 2022 

o.v.b 

Vormselviering Uden 18:30 uur  aansluitend versieren kerk t.b.v. communie door 

werkgroep 

Zondag 12 juni 2022 Communieviering Uden, tijdstip volgt later 

Donderdag 16 juni 2022 Oefenen communie Zeeland  16:00 uur tot 17:00  

Zaterdag 18 juni 2022 Oefenen communie Boekel/Venhorst 13:30-14:30 uur aansluitend versieren kerk 

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

Donderdag 30 juni 2022 Nabestellen foto’s alle kernen Petrus kerk Uden 20:00 uur tot 21:00 uur 


