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Beste ouders, 
 

De werkgroep Petrus 2.0 gaat op zondag 6 maart 2022 om 09.30 in 
het parochiecentrum (PC) te Uden weer van start met de volgende 
bijeenkomst ter voorbereiding op de toediening van de sacramenten 
aan de kinderen in 2022.  

Aansluitend zal om 10.30 de eucharistieviering in de kerk 
plaatsvinden. 

 
Algemene informatie 

 
1. Parkeren: het kerkplein voor en naast de Petruskerk is 

beschikbaar als parkeerplaats. Meer 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 worden de kinderen welkom geheten 

bij de voordeur van het PC. Kinderen graag de jas meenemen 
naar het lokaal van de catechese. 

 
3. Wijziging Goede Vrijdag. Deze is voor gezinnen verplaatst 

naar 15.00 op 15 april. Franciscus neemt ons die middag 
mee, hij zit op de trappen voor zijn kerkje en natuurlijk is 
hij niet alleen. Als Franciscus buiten zit wil iedereen bij hem 
zijn en luisteren naar zijn verhalen. Als Franciscus zwijgt 
roept iemand: ‘Vertel ons nog eens over Pasen’. Vertellen 
wil Franciscus graag en hij neemt de mensen mee het 
kerkje in. Daar zijn overal afbeeldingen opgehangen, 
afbeeldingen van   het verhaal van Pasen. 



‘Kijk, hier zie je het hele verhaal’, zegt hij. ‘Het is een 
droevig verhaal, maar ik vertel het graag     omdat het einde 
zo mooi is’. Samen lopen ze er langs en overal staan ze 
even stil. Samen gaan ze op weg naar Pasen, stap voor 
stap… Gaan jullie met Franciscus mee op weg naar Pasen? 
Iedereen is heel welkom om te komen luisteren naar zijn 
verhaal: 15 april om 15.00 in de St. Petruskerk in Uden. 
 

4. Coronamaatregelen: Mondkapjes zijn niet meer voorgeschreven 
en de anderhalve meter afstand hoeft niet meer te      worden 
aangehouden. Toch blijft het advies: blijf bij klachten thuis en 
houd afstand tot degenen die deze afstand wil blijven houden. 
Daarom is het ook nog niet mogelijk voor de ouders om aan te 
sluiten bij de communiebijeenkomst. We blijven voorzichtig. 

 
5. Tijdschema: 

 
a. Catechese: 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; 

 
c. Samenkomst: na de mis is er nog geen gelegenheid om 

samen een kopje koffie/thee of limonade te drinken in het 
parochiecentrum. 

 
6. Kinderopvang: deze is beschikbaar tijdens de mis van 10.15 – 

11.30, in de dagkapel, rechtsachter in de kerk. De kinderen van 
groep 1 – 3 blijven op de locatie in de dagkapel waar ze om 
09.15 zijn gebracht. 

 
7. Afmelding: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een 

seintje, via de mail (info@petrus2puntnul.nl) of telefonisch: 
(06 - 12 867 084). 

 
8. Bereikbaarheid: voor onverhoopte calamiteiten is de leiding 

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

 
9. Volgende bijeenkomst (catechese): zaterdag 9 april 2022, 

15.45 –19.30. We gaan dan met alle kinderen t.e.m. 
groep 6 Palmpasen-stokken maken.         Daarvoor moeten 
de kinderen meebrengen: 

 
- Een houten kruis, met latjes van 70 cm lang en 50 cm 

breed; 
- Twee mandarijnen of sinaasappels; 
- Twaalf paaseitjes; 
- De rest? Dat wordt door ons verzorgd, het broodhaantje 

en een palmtakje. 



Specifieke informatie 
 

1. Locaties: 

a. Communicanten: 1e etage, zaal 3 – 4; 
b. Groep 1-3: in de kerk, dagkapel, rechts vooraan; 
c. Groep 5-6: administratieruimte in het Parochiecentrum (PC); 
d. Tieners: Het Honk (zaal 2e etage); 
e. Vormelingen en groep 7: PC, zaal 2, beneden, zijde parkeerplaats. 

 
2. Meebrengen: 

 

a. Vormelingen en groep 7: etui met pennen/stiften, de Bijbel; 
b. Communicanten: tas, etui; 
c. Tieners: de Bijbel en etui; 
d. Groep 5-6-: etui met schrijfmateriaal; 
e. Groep 1-3: knuffel van thuis. 

 
3. Tijdschema: 

a. Catechese alle groepen: 09.30 – 10.15; 
b. Eucharistieviering: 10:30 – 11:30. 

 
4. Kinderopvang: 

 

Tijdens de eucharistieviering is er in de dagkapel vanaf 
10.15 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 

 
1. Groep 1-3: 

 
Lieve kinderen van groep 1, 2 en 3. Het carnaval is weer voorbij 
als wij elkaar zien op zondag 6 maart, en de veertigdagentijd is 
begonnen. Een tijd om extra aan God te denken. Zondag gaan 
we weer lekker verhalen vertellen en samen spelen en knutselen, 
om meer te leren hoe je dat kunt doen. 
Tot zondag, en groetjes van Hanneke en Kitty. 

2. Communicanten: 
 

Hallo jongens en meisjes, op 6 maart nemen wij jullie mee naar 
de vastentijd, de Goede Week en Pasen. Tijdens de bijeenkomst 
de volgende maand, op 9 april, gaan we een Palmpasenstok 
maken. Het is de bedoeling dat jullie hiervoor dan wat dingetjes 
meebrengen: een kruis gemaakt van twee latjes of takken, 
twaalf paaseitjes en twee mandarijntjes of sinaasappelen. Voor 
de rest wordt gezorgd. Voor deze bijeenkomst van 6 maart hoef 
je alleen je werkboekje mee te brengen met de vierwijzer. 
We zien jullie graag op 6 maart. Groetjes van Amber, Jesse en 
Yolande. 



3. Groep 5-6: 
 

Hallo allemaal, op zondag 6 maart zien we elkaar weer. We gaan 
samen vast vooruitkijken naar alle gebeurtenissen rondom Pasen. 
Op 9 april gaan we hiermee verder en maken we ook een 
Palmpaasstok. Hiervoor kun je alvast wat spullen gaan 
verzamelen, zoals een houten kruis, twee mandarijnen, twaalf 
paaseitjes en een rolletje plakband. Brengen jullie ook je map en 
etui met kleurmateriaal mee? We gaan er een fijne ochtend van 
maken met z’n allen. 
Groetje en fijne carnavalsvakantie, Sylwia en Patricia. 

 
4. Vormelingen en groep 7: 

 
Wij gaan ons bezig houden met de weg van Jezus, we gaan het 
verhaal naar onze tijd halen. We gaan codes kraken en samen 
een tijdlijn maken; kortom: er is weer genoeg leuks in het 
vooruitzicht J. 

 
5. Tieners: 

 
Beste Bram, Chrisje, Daan, David, Hanna, Iris, Jasmijn, Koen en 
Marlien. Alle coronamaatregelen zijn opgeheven en we gaan 
elkaar 6maart weer ontmoeten op ons eigen stekje: ‘Het Honk’. 
Op deze zondagmorgen gaan we spreken over God, de Vader die 
de hemel ende aarde geschapen heeft. 
Willen jullie de Bijbel weer meebrengen? We vinden het gezellig 
om jullie weer te zien. 
Groetjes van Annemieke, Fleur en Irene. 



Petrus 2.0 

kalender 2022 
 
 

 Activiteit 
 
Zondag 6 maart 2022 

Catechese voor groep: 0-4-jarigen, 1-3, communie, 5-6, 7-8 en 
vormelingen, tieners. Ouders van communicanten sluiten aan bij 
hun zoon of dochter. 
Aanvang: 09:30 in het parochiecentrum Uden. 

Zaterdag 12 maart 2022 
Are You Ready: parochiecentrum Uden aanvang 8 uur tot 22.00 uur 
voor de vormelingen en groep 7 

Vrijdag 18 maart 2022 Walk Together: 18:45 – 21:00; locatie: parochiecentrum, 
voor tieners en vormelingen. 

Donderdag 24 maart 202 Ouderinformatieavond. Informatie volgt. 

Zaterdag 9 april 2022 
Palmpasen-stokken 
knutselen 

Catechese voor groep: 1-3, communie, 5-6, 7-8 en vormelingen, 
tieners en oudercatechese (op inschrijving). Aanvang: 16:00 in 
het parochiecentrum te Uden. Aansluitend om 18:30 heilige mis. 
Vanaf hier sluiten de overige ouders aan. 

 
11 t.e.m. 17 april 

Goede week 

Vieringen St. Petruskerk Uden: 
Maandag 11 april Boeteviering Witte 18:30 
Donderdag 14 april donderdag 19:00 
Vrijdag 15 april Goede vrijdag 15.00 
Zaterdag 16 april Paaswake 19:00 

Vrijdag 13 mei 2022 Walk Together:1 8:45 – 21:00 parochiecentrum voor tieners 
en vormelingen. 

Zaterdag 28 mei 2022 Catechese voor groep: 1-3, communie, 5-6, groep 7-8 en vormelingen, tieners, 
Oudercatechese (op inschrijving). Aanvang: 16.00 parochiecentrum Uden. 
Aansluitend om 18:30 heilige mis. Vanaf hier sluiten de ouders aan. 

Dinsdag 31 mei 2022 Oefenen Communie Uden. 
Zaterdag 4 juni 2022 Pinkster drive thru: 15:30 - 17:00. 

 
Vrijdag 10 juni 2022 Oefenen Vormsel: 18:30 - 21:00; start St. Petruskerk, 

einde in parochiecentrum. 
Zaterdag 11 juni 2022 Vormselviering Uden: 18:30; aansluitend versieren van de kerk. 
Zondag 12 juni 2022 Communieviering Uden, tijdstip volgt. 
Donderdag 16 juni 2022 Oefenen communie Zeeland 16:00 - 17:00. 
Zaterdag 18 juni 2022 Oefenen communie Boekel/Venhorst 13:30-14:30 uur 

aansluitend versieren van de kerk. 
Zondag 19 juni 2022 Communieviering Zeeland, Boekel/Venhorst. Tijdstip volgt. 

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


