
 
 

Werkgroep Petrus 2.0 

Voorbereiding Eerste H. Communie en Vormsel 

 
info@petrus2puntnul.nl  
www.petrus2puntnul.nl 

 

Tel. 06 – 12 867 084 

 

Nieuwsbrief 8-2021 

 

4 april 2022 

Beste ouders, 
 

De werkgroep Petrus 2.0 gaat op zaterdag 9 april 2022 om 16.00 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. Deze bijeenkomst staat in het 

teken van Palmpasen. Aansluitend zal om 18.30 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 15.45 worden de kinderen welkom geheten bij de voordeur van het 
PC. Kinderen graag de jas meenemen naar het lokaal van de catechese. 

 

3. We gaan op deze zaterdag 9 april 2022 met alle kinderen t.e.m. Groep 6 Palmpasen-

stokken maken. Daarvoor moet meegebracht: 

- 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, zoals 

o.a. het broodhaantje en een palmtakje. 
 

4. De samenkomst op Goede Vrijdag is voor de gezinnen vervroegd naar 15.00. 

Franciscus neemt ons mee, hij zit op de trappen voor zijn kerkje en hij is niet alleen. 

Als hij buiten zit wil iedereen erbij zijn en luisteren naar zijn verhalen. Als hij stil is 

roept iemand: ‘Vertel nog eens over Pasen’. Vertellen wil Franciscus graag en hij 

neemt de mensen mee naar binnen. 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 erlangs 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. 
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5. 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. 

 

6. Tijdschema: 

a. Catechese: 16.00 – 18.15. 

b. Eucharistieviering: 18.30 – 19.30. De kinderen komen met de teamleden naar de 

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

7. Kinderopvang: deze is beschikbaar tijdens de mis van 15.45 – 18.15, in de dagkapel, 
rechtsachter in de kerk. De kinderen van groep 1 – 3 worden om 18.15 onder 
begeleiding naar de ingang van de kerk gebracht voor de gezamenlijke entree. Na de 
intocht met de Palmpasenstokken zullen zij zich weer voegen in de dagkapel voor de 
kinderopvang tijdens de viering. 

 

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): 28 mei. 

 

 

 

 

 

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. Vormelingen en groep 7: PC, zaal 2, beneden, zijde parkeerplaats. 

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

f. Ouders: zaal 1, beneden 
 

2. Meebrengen: 

a. Groep 1 – 3: knuffel van thuis; 

b. Communicanten: tas, etui; 

c. Groep 5 – 6: etui met schrijfmateriaal; 

d. Vormelingen en groep 7: etui met pennen/stiften en de Bijbel; 

e. Tieners: de Bijbel en etui. 
 

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. zes 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. Zondag is het Palmpasen en daar gaan we het zaterdag 

9 april over hebben. Weten jullie wat daarbij hoort? Een Palmpaas stok, en wij gaan een 

mooie maken. Die kun je daarna aan iemand geven die hem goed kan gebruiken. We gaan 

dus creatief zijn. Denken jullie eraan om de spulletjes voor de stok mee te nemen: een 

houten kruis, 2 mandarijnen en 12 paaseitjes. Tot zaterdag, en groetjes van Fleur en Kitty 

(Hanneke is er niet bij). 

 

2. Communicanten: 

Hallo jongens en meisjes, we zijn zaterdag al op weg naar Pasen, want het is zondag al 

Palmzondag. Daarom gaan we een Palmpasen stok maken. We hebben daar een paar 

dingen voor nodig: brengen jullie een mooi kruis van latjes of takken mee? Verder moeten 

jullie 12 paaseitjes en 2 mandarijnen of sinaasappels meenemen. Voor de rest zorgen wij. 

Misschien hebben we ook nog tijd voor het verhaal, al is het vooral een knutselbijeenkomst. 

Groetjes van Amber, Jesse en Yolande. 
 

3. Groep 5-6: 

Hallo allemaal, op zaterdag 9 april zien we elkaar weer. We gaan samen verder kijken naar 

alle gebeurtenissen rond Pasen en de Kruisweg. We gaan ook een Palmpasen stok maken. 

Daarvoor moet je meebrengen: een houten kruis, 2 mandarijnen, 12 paaseitjes en een 

rolletje plakband. Brengen jullie ook je map en etui met kleurmateriaal mee. We gaan er 

met z’n allen een fijne middag van maken 

Groetjes en tot 9 april, Sylwia en Patricia. 
 

4. Vormelingen en groep 7: 

Na een geslaagde Are You Ready- en Walk Together-avond gaan we zaterdag ons verdiepen 

in de Goede Week. We gaan Bijbelcodes kraken, mindmappen en we horen waarom een 

roodborstje zo heet. We zingen het lied ‘De Steen Is Weg’ en we gaan onderzoeken wat we 

eigenlijk zingen. Kortom, het belooft een mooie bijeenkomst te worden! Vergeten jullie de 

Bijbel en je stiften en pennen niet? Tot gauw, Mark, pastoor John en Ingrid. 
 

5. Tieners: 

Beste Bram, Chrisje, Daan, David, Hanna, Iris, Jasmijn, Koen en Marlien, de Goede Week 

staat voor de deur. We gaan deze bijeenkomst praten en creatief bezig zijn rondom deze 

week. Het is fijn als jullie je Bijbel weer meenemen; trek geen al te goede kleren aan…We 

zien jullie graag op 9 april. Groeten van Irene en Annemieke. 
 

6. Ouders: 

Beste ouders, het is alweer geruime tijd geleden dat we elkaar hebben ontmoet. Op onze 

bijeenkomst van 9 april staan twee thema’s centraal: 

- Behoeften en de vijf talen van de liefde; 

- Grenzen, ontwikkelen van vrijheid. 

Deze thema’s komen vanuit de praktijk aan bod en daarin is meer dan voldoende ruimte om 

samen te spreken wat het voor u en voor uw kinderen kan betekenen. Ook geven deze 

thema’s meer dan voldoende aanknopingspunten om er na deze middag verder over na te 

denken. Mocht u zelf een vraag hebben die u beantwoord zou willen zien tijdens deze 

bijeenkomst, dan kunt u mij dat laten weten via e-mail aan: annelies2@petrus2puntnul.nl  
 

Ik hoop dat er vele ouders aanwezig kunnen zijn, graag tot zaterdag 9 april. 

Vriendelijke groet, diaken Ton Schepens 

 

 
  

mailto:annelies2@petrus2puntnul.nl


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Activiteit 

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  15:00 uur 

Zaterdag 16 april Paaswake  19:00 uur 

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 10:30 uur 

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

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

Zondag 19 juni 2022 Communieviering Zeeland 9:00 uur. Communieviering Boekel 12:00 uur 

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

 



Palmpasenstok maken 

Materiaal wat de kinderen zelf mee moeten nemen:  

• Houtenkruis met een lengte lat van 70 cm en breedte lat van 50 cm (ongeveer) 

• Twee sinaasappels of mandarijnen 

• Twaalf chocolade paaseitjes 
 

Palmpaasstok: wat betekent het allemaal? 

Kruis: 

Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus 

 
Wit: 

Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven 

aan het kruis en daarna opgestaan uit de dood. 

 
Rood: 

Op vijf plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier geplakt. Het verwijst naar de 

kruiswonden van Jezus. Links en rechts op de dwarslat, een rond 2/3 van de lengte lat vanaf 

onderaf bekeken en twee onderaan de lengte lat. 

 
2 sinaasappels: 

Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij 

aan het kruis hing. 

 
12 eitjes: 

Deze verwijzen naar de twaalf apostelen van Jezus 

 
30 rozijnen: 

Deze verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas kreeg toen hij Jezus had verraden. 

 
Hartje: 

Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt 

op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven 

dichtbij God kunnen ontvangen. 

 
Haantje: 

Het verwijst naar het verhaal uit de Bijbel waarin wordt verteld dat er een haan drie keer 

kraaide nadat Petrus Jezus drie keer had verloochend. Hij was bang en durfde niet te zeggen 

dat hij bij Jezus hoorde. Dit had Jezus voorspeld. Toen Petrus zich dat realiseerde werd hij heel 

verdrietig. Jezus heeft hem vergeven en hem zelfs de leider van de apostelen gemaakt. 

 
Palmtak: 

Deze verwijst naar de palmbladeren waarmee Jezus werd toegejuicht toen Hij op een ezel 

Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: ‘Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de 

naam van de Heer’. Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van 

de overwinning van Jezus op de dood. 


