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Werkgroep Petrus 2.0 
www.petrus2puntnul.nl 
info@petrus2puntnul.nl  

 
 

Nieuwsbrief 3 
2022-2023 

 

21 november 2022 

 

Beste ouders, 

De Werkgroep Petrus 2.0 houdt op zondag 27 november om 09.30 in het 
parochiecentrum (PC) aan de Kerkstraat 25 te Uden alweer de derde 
bijeenkomst ter voorbereiding op het Vormsel en de Eerste H. Communie in 
2023. Voorafgaande aan de bijeenkomst wordt een nieuwsbrief met 
praktische aanwijzingen voor de ouders en de kinderen toegezonden. 

 

Algemene informatie 

1. Parkeren: het pleintje bij de St. Petruskerk is beschikbaar als 
gratis parkeerplaats. Meer -betaalde- parkeerplaatsen zijn gelegen 
tegenover de Rabobank aan de zuidzijde van 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 rijden. 

2. Ontvangst: vanaf 09.15 worden de kinderen welkom geheten bij 
de voordeur van het PC. 

3. Samenzijn: Na afloop van de H. Mis, omstreeks 11.30, is er in de 
benedenzaal van het PC nog een informeel samenzijn met 
koffie/thee/limonade met gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking. 

4. Coronamaatregelen: op dit moment zijn er geen bijzondere 
maatregelen van toepassing. Zou onverhoopt de situatie veranderen, dan 
houden wij daar uiteraard rekening mee. 

5. Afmelden: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een 
seintje, via de mail naar info@petrus2puntnul.nl of telefonisch naar 06 – 
12 867 084. 
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6. Website: op onze site www.petrus2puntnul.nl vindt u steeds de 
laatste informatie. 

7. Bereikbaarheid: voor eventuele calamiteiten is de leiding 
bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer. 

8. Volgende bijeenkomst: de volgende bijeenkomst staat gepland 
voor zaterdag 7 januari 2023, van 16.00 – 19.30. 

 

Specifieke informatie 

1. Locaties: 

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

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

c. Groep 5-6: PC, administratielokaal; 

d. Vormelingen en groep 7: PC, begane grond, zaal 2;  

e. Tieners: PC, 2e etage, zaal Het Honk. 

 

2. Meebrengen: 

a. Groep 1-3: goede zin; 

b. Communicanten: etui en poppetje; 

c. Groep 5-6: etui met stiften/potlopen en lapbooks; 

d. Vormelingen en groep 7; 

e. Tieners: de Bijbel. 

 

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, 
rechtsachter in de kerk vanaf 09.15 kinderopvang beschikbaar voor de 
kleintjes tot ± zes jaar. De kinderen van groep 1-3 kunnen er blijven na 
de catechese.  

 

Specifieke informatie per groep 

1. Groep 1-3: Hallo lieve kinderen van groep 1, 2 en 3. Op zondag 
komen we weer gezellig bij elkaar. Jullie hebben natuurlijk wel gezien dat 
Sinterklaas weer in het land is aangekomen. Daarom staat onze viering in 
het teken van de goedheiligman. Hopelijk zijn jullie er allemaal weer bij. 
Groetjes van Hanneke, Kitty en Fleur. 

2. Communicanten: Hallo jongens en meisjes. Wat gaat het snel, we 
zijn alweer bij onze derde bijeenkomst beland, en wat zijn jullie een fijne 
groep! Jullie krijgen deze keer een korte rondleiding door de kerk, wat er 
allemaal te zien is en waarvoor dat allemaal dient. We zullen kijken of jullie 
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samen met papa en/of mama de voorwerpen op de juiste plaats op de 
plattegrond kunnen plaatsen.  

Brengen jullie ook weer je etui mee, en denk aan het poppetje. We zien 
jullie graag op 27 november. Omdat we maar weinig tijd hebben, willen 
we jullie wel vragen om op tijd aanwezig te zijn, uiterlijk om 09.30, dan 
kunnen we ook op tijd beginnen. Tot dan! 

Groetjes van Jolanda, Amber en Yolande. 

3. Groep 5-6: Wat hebben jullie bij de vorige bijeenkomst hard 
gewerkt aan onze verhalen en opdrachten. We gaan verder met de 
verhalen van het boek, deze keer over..., Sint-Nicolaas. Omdat het bijna 
december is praten we ook over de Advent en Kerst. Brengen jullie je etui 
met stiften en potloden mee en je lapbooks? We hebben er weer heel veel 
zin in en tot ziens op zondag 27 november. Groetjes van Sylwia en Patricia. 

4. Vormelingen en groep 7: Beste meisjes en jongens, Vandaag 
staan we stil bij de aanvang van de Advent. Daarna gaan we codekraken, 
kijken en bespreken waarom de dingen in het verhaal gebeuren zoals ze 
beschreven staan. En, nog belangrijker, hoe zouden wij ons daartoe 
kunnen verhouden in deze tijd? Cryptisch? Zeker, maar de moeite waard 
om samen verder op weg te gaan tijdens onze bijeenkomst aanstaande 
zondag. Groeten van  Pastoor John van de Laar en Ingrid. 

5. Tieners: Hallo beste tieners, Op de eerste zondag van de Advent 
gaan we er weer een mooie bijeenkomst van maken. Deze keer gaan we 
het hebben over iconen. Vergeet dus niet om je Bijbel mee te nemen. Als 
jullie thuis een icoon hebben, dan mag je die misschien wel meebrengen. 
En, o ja, zouden Emma, Vera, Cas, Sam, en Femke nog een foto of een 
fotokopie van jullie zelf willen meenemen?  

Wij hebben er veel zin in en jullie hopelijk ook. Tot gauw, en groetjes van 
Anke en Irene. 
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Kerst sing along 

We hebben al een mooi clubje kinderen die willen zingen tijdens de 
Kerstviering op 24 december. En, er kunnen er nog meer bij J. We oefenen 
de –eenvoudige- kerstliedjes op 11 en 16 december in de St. Petruskerk, 
tussen 18.00 en 19.00. Sluiten jullie je aan? 

(K)Let’s Cook bijeenkomst 

Voor onze jongeren komt er weer een bijeenkomst met als thema 
‘SinterKerst’. Ze ontvangen via de WhatsApp-groep nadere informatie. 

Peuter-kleuter viering 

Deze vindt plaats op 18 december, van 11.45 tot 12.30. Deze korte viering is 
bedoeld voor de peuters en kleuters, en ook voor hun broertjes en zusjes, 
ouders en opa’s en oma’s. Als thema gaan we op bezoek bij het Kindje. De 
kinderen luisteren naar een verhaal, zingen liedjes en spelen met elkaar, 
terwijl de ouders elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Komen jullie 
ook? Je mag gerust ook je vriendjes of vriendinnetjes meenemen. Diederick 
verheugt zich nu al om weer met veel kinderen samen te komen. Groetjes van 
Jasmijn, Diederick, Pastoor John van de Laar en Ingrid. 

Kerstviering 24 december, 17.00 

Vier je met ons mee? De Kerstviering zal door de kinderen van Petrus 2.0 
muzikaal worden opgeluisterd. We hopen dat we mogen vieren met velen, dus 
weet dat je heel erg welkom bent.  
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 Activiteit 

Zondag 27 november 2022 Catechese voor groep: 0-4-jarigen, groep 1-3, communicanten, groep 5-6-7, 
vormelingen, tieners. Ouders communicanten sluiten aan bij hun zoon of dochter 
Aanvang: 09.30 parochiecentrum Uden. 
Na de heilige mis samenkomst met koffie/thee en limonade in het parochiecentrum. 

Donderdag 1 december 
2022 

Jongerengroep Petrus 2.0 van 17:30 tot 20:30. 

Zaterdag 17 december 2022 Are You Ready dag, Groep 7, vormelingen en tieners. 08.00 – 22.00, nadere info 
volgt. 

Zaterdag 24 december 2022 Kerstavond 17.00, Eucharistieviering Petrus kerk Uden. 
Zaterdag 7 januari 2023 Catechese voor groep: groep 1-3, communicanten, groep 5-6-7, vormelingen, 

tieners en oudercatechese op inschrijving. 
Aanvang: 16.00 parochiecentrum Uden. 
Aansluitend om 18.30 Heilige mis. Vanaf hier sluiten de overige ouders aan. 

Vrijdag 13 januari 2023 Walk Together 19.00 – 20.30 parochiecentrum:  
voor tieners en vormelingen Petrus 2.0. 

Zaterdag 4 februari 2023 Catechese voor groep: groep 1-3, communicanten, groep 5-6-7, vormelingen, 
tieners en oudercatechese op inschrijving. 
Aanvang: 16.00 parochiecentrum Uden. 
Aansluitend om 18.30 Heilige mis. Vanaf hier sluiten de overige ouders aan. 

Zondag 12 maart 2023 Catechese voor groep: 0-4-jarigen, groep 1-3, communicanten, groep 5-6-7, 
vormelingen, tieners. Ouders communicanten sluiten aan bij hun zoon of dochter. 
Aanvang: 09.30 parochiecentrum Uden. 
Na de Heilige mis samenkomst met koffie/thee en limonade in het parochiecentrum. 

Donderdag 23 maart 2023 Jongerengroep Petrus 2.0 van 17:30 tot 20:30 
Vrijdag 24 maart 2023 Walk Together 19.00 – 20.30 parochiecentrum:  

voor tieners en vormelingen Petrus 2.0. 
Donderdag 30 maart 2023 Ouderinformatieavond. Specifieke informatie volgt t.z.t. 
Zaterdag 1 april 2023 
inclusief 
Palmpasenstokken 
maken 

Catechese voor groep: groep 1-3, communicanten, groep 5-6-7, vormelingen, 
tieners en oudercatechese op inschrijving. 
Aanvang: 16.00 parochiecentrum Uden. 
Aansluitend om 18.30 Heilige mis. Vanaf hier sluiten de overige ouders aan. 

3 april tot en met 8 april 
2023 Goede week 

Goede week vieringen Petruskerk 
Maandag    3 april Boeteviering 18.30 
Donderdag  6 april Witte donderdag 19.00 
Vrijdag         7 april Goede vrijdag 15.00  
Zaterdag   8 april Paaswake 19.00  

Zaterdag 15 april 2023 Power of Fire dag Den Bosch. 
voor tieners en vormelingen. Nadere informatie volgt t.z.t. 

Zondag 14 mei 2023 Catechese voor groep: 0-4-jarigen, groep 1-3, communicanten, groep 5-6-7, 
vormelingen, tieners. Ouders communicanten sluiten aan bij hun zoon of dochter 
Aanvang: 09.30 parochiecentrum Uden. 
Na de heilige mis samenkomst met koffie/thee en limonade in het parochiecentrum. 

Vrijdag 19mei 2023 Walk Together 19.00 – 20.30 parochiecentrum:  
voor Tieners en Vormelingen Petrus 2.0. 

Donderdag 8 juni 2023 Oefenen Communie: 18.00 tot 19.00 Petruskerk. 
Vrijdag 9 juni 2023 Oefenen Vormsel: 18.30 tot 21.00 start Petruskerk, einde in parochiecentrum. 
Zaterdag 10 juni 2023 Vormselviering Uden 18.30.  
Zondag 11 Juni 2023 Communieviering Uden 10.30.  
Donderdag 15 juni 2023 Jongerengroep Petrus 2.0 van 17:30 tot 20:30.  
Vrijdag 16 juni 2023 Oefenen Communie Zeeland 16.00 tot 17:00.  
Zaterdag ??? Oefenen Communie Boekel/Venhorst 13.30 tot 14.30. 
Zondag 18 juni 2023 Communieviering Zeeland 09.00.  
??? Communieviering Boekel/Venhorst 10.30, nadere informatie volgt t.z.t. 
Zaterdag 1 juli 2023 Familiedag Bisdom ’s-Hertogenbosch, nadere info volgt t.z.t. 
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Het verhaal van Sint-Nicolaas 
 
Ver weg en heel lang geleden woonde Sint-Nicolaas in Myra, en nog niet in Spanje. Hij was 
rijk, maar gebruikte zijn geld alleen om goede dingen te doen. Mensen die hem om hulp 
vroegen, hielp hij altijd. ‘God wil dat wij mensen goed zijn voor elkaar’, zei hij als mensen 
vroegen waarom hij zoveel weggaf. 
In zijn stad woonde ook een arme man, die drie dochters had. De meisjes wilden graag 
trouwen, maar daar hadden ze geen geld voor. Sint-Nicolaas hoorde dit, en dacht na hoe 
hij het beste kon helpen. Hij wilde onbekend blijven, want de vader van de meisjes was 
een trotse man. Hij zou hem het geld vast weer terug willen geven. En dan konden de 
meisjes nog niet trouwen. Sint-Nicolaas knoopte gouden munten in een zakdoek, en toen 
het donker was gooide hij die doek met munten door het open raam naar binnen. Het 
buideltje kwam precies in een van de schoenen van de meisjes terecht, die voor de kachel 
stonden te drogen. De volgende morgen vond het meisje het geld. Nu kon ze trouwen! 
Wat was ze blij. 
Toen de tweede dochter ook wilde trouwen, deed Sint-Nicolaas nog een keer hetzelfde. 
Weer zat er op een morgen opeens een zakdoek met gouden munten in haar schoen. De 
vader begreep er niets van, maar hij was er wel heel blij mee. En weer kwam er een mooi 
trouwfeest. Sint-Nicolaas vertelde aan niemand wat hij had gedaan. 
Nadat de derde dochter ook vertelde dat ze wilde trouwen, ging de vader op wacht staan. 
Toen het geld opnieuw zo door het raam naar binnen kwam vliegen, rende de vader naar 
buiten en bedankte Nicolaas zo goed als hij kon. ‘Als u ons niet had geholpen, dan was het 
vast slecht met ons afgelopen’, zei de vader. ‘Maar wat kan ik doen om uw goedheid terug 
te betalen?’  
Nicolaas vroeg maar een ding: dat de vader zijn geheim zou bewaren, en het aan niemand 
zou vertellen. ‘God roept mij op om goed voor andere mensen te zijn, u moet Hem 
bedanken’, zei Nicolaas bescheiden. De vader beloofde het, en vertelde nooit aan iemand 
hoe hij aan het geld was gekomen. 
 

 


