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

 
 

Nieuwsbrief 6 
2022-2023 

 

6 maart 2023 

 

Beste ouders, 

De Werkgroep Petrus 2.0 houdt op zondag 12 maart om 09.30 in het 
parochiecentrum (PC) aan de Kerkstraat 25 te Uden alweer de zesde 
bijeenkomst ter voorbereiding op het Vormsel en de Eerste H. Communie. 
Zoals gebruikelijk wordt voorafgaand aan de bijeenkomst 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 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, zo omstreeks 11.30, is er in 
de benedenzaal van het PC nog een informeel samenzijn met koffie/thee 
of limonade om elkaar te ontmoeten of kennis te maken. 

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 1 april 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 met kleurtjes en poppetje; 

c. Groep 5-6: kleurtjes, schaar, plakstift, map, foto van je gezicht; 

d. Vormelingen en groep 7: Bijbel en schrift; 

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 mogen er natuurlijk 
blijven na de catechese.  

 

Specifieke informatie per groep 

1. Groep 1-3: Hallo lieve kinderen van groep 1, 2 en 3. Op zondag 
12 maart komen we weer gezellig bij elkaar. Zoals jullie misschien wel 
weten is het alweer bijna Pasen. Daarom gaan we bij deze bijeenkomst 
leren over de tijd die voor Pasen komt, die noemen we de veertigdagen 
tijd. We hopen dat we jullie allemaal weer zien zondag.  

 Groetjes van Hanneke, Kitty en Fleur. 

2. Communicanten: Hallo jongens en meisjes. In deze bijeenkomst 
gaan we het hebben over de Goede Week. En ook hebben we nog een quiz 
voor jullie: Wat weten jullie nog allemaal? De vorige keer hebben jullie een 
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velletje meegekregen om hier, samen met mama of papa, een gebedje op 
te schrijven. Willen jullie dat ook meebrengen? Sommige kinderen hebben 
ook nog een poppetje meegekregen om te kleuren, zouden jullie dat ook 
mee willen brengen? Zo kunnen we de slinger maken om in de kerk op te 
hangen. En denken jullie ook aan het etui met kleurtjes en als je wilt een 
poppetje om bij het verhaal te gebruiken.  

We zien jullie graag weer op zondag 12 maart. Tot dan! 

Groetjes van Jolanda en Yolande. 

3. Groep 5-6: We komen zondag weer gezellig bij elkaar in het 
parochiecentrum. We gaan verder waar we de vorige keer ook al mee bezig 
zijn geweest, de verhalen over Jezus die geneest. We gaan ook goed naar 
onszelf kijken. Je mag hiervoor een foto van het gezicht van jezelf 
meebrengen. Je kunt hem ook mailen, voor woensdag 8 maart, naar 
p.vandeburgt@kiemuden.nl, dan kunnen we hem voor je afdrukken. 
Zorgen jullie zondag voor kleurtjes, schaar, plakstift en jullie map. Wij 
hebben er zin in en hopelijk jullie ook. Tot zondag! 

Groetjes van Sylwia en Patricia. 

4. Vormelingen en groep 7: Beste meisjes en jongens, op zondag 12 
maart komen we weer bij elkaar. We gaan puzzelen, codekraken en 
onderzoeken. En dat alles in drie kwartier, dus dat wordt een uitdagingJ. 
Daarna vieren we samen in de kerk en het zou gezellig zijn als je daarna 
met je ouders zou kunnen aansluiten bij de koffie of thee en limonade. 
Neem je ook de bijbel en je schrift mee?  

Groeten van Pastoor Van de Laar, Amber en Ingrid. 

5. Tieners: Hallo beste tieners,  

Nu het carnaval weer voorbij is zitten we midden in de veertigdagentijd. 
We gaan ons dus hiermee bezighouden. Dat zullen we doen door jullie 
kennis op een creatieve manier in te zetten. Neem in ieder geval de Bijbel 
mee.  Wij hebben er veel zin in en jullie hopelijk ook. Tot zondag.  

Groetjes van Anke en Irene. 
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Wijziging: 
 

De Power of Fire-dag die gepland stond voor 15 april 2023 komt te vervallen. 
In plaats daarvan is er de sponsorloop op 24 maart 2023; aanvang 18.00, einde 18.45. 

Alle kinderen krijgen op 12 maart een sponsorlijst mee met nadere uitleg en toelichting. 
 
 
 
 

 
 Activiteit 

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 Sponsorloop (rondje om de kerk Uden) t.b.v. Adamfo, Ghana 
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  

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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