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Nieuwsbrief 4 
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2 januari 2023 
 
 

Beste ouders, 

Door de Werkgroep Petrus 2.0 wordt op zaterdag 7 januari om 16.00 in het 
parochiecentrum (PC) aan de Kerkstraat 25 te Uden de vierde bijeenkomst 
gehouden ter voorbereiding op het Vormsel en de Eerste H. Communie. Zoals 
gebruikelijk wordt voorafgaande aan de bijeenkomst een nieuwsbrief met 
enkele aanwijzingen voor ouders en kinderen toegezonden. 

Algemene informatie 

1. Parkeren: het kerkplein voor en naast 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 15.45 worden de kinderen welkom geheten bij de 
voordeur van het PC. 

3. Corona: op dit moment zijn geen bijzondere maatregelen van toepassing. 
Zou de situatie veranderen dan houden wij daar uiteraard rekening mee. 

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

5. Afmelden: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een seintje, via de 
mail naar info@petrus2puntnul.nl of telefonisch naar 06 – 12 867 084. 

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

7. Volgende bijeenkomst: de volgende bijeenkomst is gepland voor zaterdag 
4 februari 2023, om 16.00. 
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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. Tieners: PC, 2e etage, zaal Het Honk; 

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

f. Ouders: begane grond, zaal 1. 
 
 

2. Meebrengen: 

a. Groep 1-3: map, goede zin en knuffel van thuis; 

b. Communicanten: tas, etui met schrijfspullen, poppetje; 

c. Groep 5-6: etui met schrijfspullen; 

d. Tieners: etui met schrijfspullen, briefje met doopnamen en -datum; 

e. Vormelingen en groep 7: de Bijbel en etui met schrijfspullen; 

f. Ouders: geen bijzonderheden. 
 
 

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, 
rechtsachter in de kerk vanaf 18.15 kinderopvang beschikbaar voor de 
kleintjes tot ± zes jaar. De kinderen van groep 1-3 kunnen hier natuurlijk 
blijven na de catechese. 

 

Specifieke informatie per groep 

1. Groep 1-3: Hallo lieve kinderen van groep 1, 2 en 3. Op deze zaterdag 
komen we voor het eerst in het nieuwe jaar weer bij elkaar. Dit gaat een 
lekker drukke bijeenkomst worden. Het gaat niet alleen over de drie 
koningen maar ook over de doop. Wel graag je map meenemen en veel 
goede zin natuurlijk! Wij hebben er weer veel zin in, jullie ook? Groetjes 
van Hanneke, Kitty en Fleur. 

2. Communicanten: Hallo jongens en meisjes, allereerst wensen wij jullie en 
jullie familie het allerbeste voor het nieuwe jaar. Het is weer een nieuw 
begin, net als de doop waarover we het gaan hebben. Net als wij werd ook 
Jezus gedoopt. Misschien hebben jullie wel eens een doop meegemaakt, 
bij een broertje of zusje, een nichtje of neefje. We gaan dit samen 
naspelen. Ook het verhaal van de verlamde man die de mensen naar Jezus 
brengen komt aan bod; wat doet Jezus dan? 
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Als er kinderen zijn die het poppetje nog niet hebben ingeleverd, willen 
jullie eraan denken om dat nu te doen? En neem ook het werkboekje en 
je etui mee. We zouden het fijn vinden als jullie een poppetje meenemen, denk 
aan formaat Playmobil of Little People. We spelen dan samen het Bijbelverhaal in 
mooie decorstukken. We zien jullie allemaal graag weer op 7 januari, groetjes 
van Jolanda en Yolande. 

3. Groep 5-6: Hallo allemaal, en allereerst de beste wensen voor 2023. We 
gaan op deze dag weer samenkomen rondom de verhalen uit ons boek. 
Thuis hebben jullie al kunnen lezen over Kerst, en vandaag kijken we naar 
de drie koningen hen rol in het kerstverhaal. We gaan er een fijne 
bijeenkomst van maken, wij hebben er al zin in en hopelijk jullie ook. 
Groetjes van Sylwia en Patricia. 

4. Vormelingen en groep 7: Beste allemaal, om te beginnen veel goede 
wensen voor 2023, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Wat heeft ‘houden 
van’ te maken met veel hebben, veel kunnen en dat er veel over je wordt 
gesproken? Wanneer merk je dat mensen van je houden? En welke vormen 
van bidden zijn er? Dit en meer zijn de thema’s van deze bijeenkomst op 
7 januari. Nemen jullie dan de Bijbel en je schrift mee? Groeten van 
Pastoor John van de Laar, Amber en Ingrid. 

5. Tieners: Hallo beste tieners, op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
gaan we het hebben over het Doopsel en het Vormsel. Zouden jullie op 
een briefje jullie doopnamen en de datum dat jullie gedoopt zijn willen 
opschrijven en meenemen? Als je het zelf niet precies weet, dan vraag het 
even aan je ouders. Neem deze keer ook jullie Bijbel mee, en, o ja, als je 
eerder nog geen foto van jezelf had meegenomen, breng deze nu dan mee. 
Wij hebben er weer zin in. Tot snel en groetjes van Anke en Irene. 

6. Ouders: Beste ouders, op de eerste plaats u allen een mooi, gezond, 
liefdevol en vredig 2023 toegewenst. Het thema van deze bijeenkomst 
behandelt de twaalf beelden van Jezus. Ieder beeld werpt een ander licht 
op hem. Sommige beelden zullen vertrouwd zijn, andere wellicht vreemd. 
Overdenk ze de komende dagen eens, waarbij hardop lezen mogelijk 
behulpzaam kan zijn.  

Jezus de Jood, Jezus de vriend van vrouwen, Jezus het brood, Jezus de 
goede herder, Jezus de opstanding, Jezus de zoon van God, Jezus de 
eenzame mens, Jezus de leidsman ten leven, Jezus de man die bidt, Jezus 
mijn leven, Jezus de gekruisigde, Jezus de onafhankelijke geest.  

Tijdens de bijeenkomst zullen we aan de hand van enkele vragen deze 
beelden van Jezus bespreken en aan de orde laten komen. Ik hoop u allen 
weer te mogen begroeten, op zaterdag 7 januari.  

Ton Schepens, diaken. 
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 Activiteit 

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 
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 9.00 
??? Communieviering Boekel/Venhorst 10:30, nadere informatie volgt nog 
Zaterdag 1 juli 2023 Familiedag Bisdom ’s-Hertogenbosch, nadere info volgt 

 


