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UITNODIGING 

Beste verbondsleden van Pro Petri Sede, Hulst, 28 juni 2022 
 

Na een uitstapje in 2021 naar Hulst zal onze jaardag in 2022 weer 
plaatsvinden in Oudenbosch en wel op zaterdag 24 september. Wij 
nodigen u en uw partner en/of een introducé van harte uit om naar het 
de bakermat van vele zouaven te komen om deze jaardag mee te 
maken. Het algemeen bestuur van Pro Petri Sede heeft besloten om 
onze jaardag ook uit te roepen tot algemene jaardag voor alle PPS 
afdelingen in de Benelux. Het belooft dus een bijzondere kleurrijke dag 
te worden waar ook een detachement zouaven uit Thuin hun 
opwachting zullen maken. 

Het voorlopige programma van de Jaardag 2022 ziet er als volgt uit; 
10.00 uur Ontvangst in de Cuyperszaal onder de basiliek. U wordt onder meer welkom 

geheten door de burgemeester of een vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur van Oudenbosch en door het bestuur van ons verbond onder 
het genot van een kop koffie of thee. 

11.00 uur Pontificale Eucharistieviering in de Basiliek van de H. Agatha en Barbara met 
als celebranten o.a. Mgr. J.Liesen  bisschop van Breda, Mgr. H. Woorts, 
hulpbisschop van Utrecht , de rector van de basiliek, M. Prasing, vicaris P. 
Verbeek als geestelijk adviseur van Pro Petri Sede Nederland en de algemeen 
aalmoezenier van ons verbond, D. Van Kerckhove. De overige aanwezige 
priesters worden uitgenodigd eveneens te concelebreren. De muzikale 
ondersteuning door koor wordt nader afgestemd. 

12.15 uur Kranslegging bij het zouaven-monument voor de basiliek. 
12.30 uur Lunch in de Crypte van de Basiliek 
13.30 uur Nieuws en mededelingen over Pro Petri Sede en een korte lezing. 
14.15 uur Aansluitend kunt u kiezen voor een rondleiding door de basiliek of een kort 

bezoek aan het nationale zouavenmuseum. 
15.00 uur Plechtig Lof waarbij vicaris Paul Verbeek zal voorgaan. 
15.30 uur Afsluitend is er een samenzijn in de Cuijperszaal onder de Basiliek. 
U doet er verstandig aan tegen eind september de website www.propetrisede.com te 
raadplegen voor het definitieve programma of eventuele programmawijzigingen. 

De kosten voor deelname aan de jaardag bedragen €25 per persoon en u gelieve dat bedrag 
uiterlijk 26 augustus over te boeken op rekening met IBAN-nummer : NL13INGB 00018 06 
508 t.n.v. Pro Petri Sede Nederland te Oudenbosch, onder vermelding van uw naam en het 
aantal deelnemers. Het bestuur van Pro Petri Sede hoopt velen van u te mogen begroeten in 
Oudenbosch. 

Denkt u nog aan de jaarlijkse afdracht van 25€ van uw verbondslidmaatschap? 
 
Bestuur Pro Petri Sede Nederland, 
 
 

Jan Bedaf Jaap Klok  
Voorzitter secretaris 
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