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DePetrus, een ontmoetingsplek 

DePetrus, geopend in april 2018 is bedoeld als ontmoetingsplek in Vught. Mensen kunnen er 
werken, lezen, koffie drinken, een cursus volgen, mooie dingen bekijken of samen iets doen. 
DePetrus heeft een aantal bewoners en vrijwilligers die nauw met elkaar samenwerken om 
die ontmoetingsplek te realiseren. Voor de bezoekers zijn zij allemaal ‘DePetrus’. Je vindt 
hieronder een beschrijving van de bewoners en je kunt lezen hoe 
DePetrus is ontstaan.  

De bewoners van dePetrus 

De volgende organisaties bewonen DePetrus. 

Bibliotheek Vught 

De Bibliotheek in DePetrus is onderdeel van de Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch en biedt een 

uitgebreide en gevarieerde collectie lees-, reis-, kook-, studie- en stripboeken. Je kunt hier 

ook terecht voor dagverse kranten en tijdschriften, gratis internet, een scala aan activiteiten, 

en prettige werkplekken. 

Vughts Museum 

Het Vughts Museum gaat over de geschiedenis van Vught en Cromvoirt. In DePetrus is de 

collectie van het Vughts Museum te zien in 21 ‘thema-eilanden’. Met enige regelmaat 

worden er lezingen georganiseerd en jaarlijks zal er een tijdelijke expositie zijn op het 

priesterkoor. 

Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) 

ABZ organiseert educatieve en creatieve cursussen, activiteiten en ontmoeting voor 

volwassenen in de gemeente Vught, Cromvoirt en Helvoirt. 

Wereldwinkel Vught 

De Wereldwinkel verkoopt fair-trade levensmiddelen, sieraden, boeken en cadeautjes van 

mensen uit de Derdewereld. Deze kunnen zo een beter bestaan opbouwen. Een leven zonder 

armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. 

Welzijn Vught 

De sociaal werkers en 116 enthousiaste vrijwilligers van deze organisatie spannen zich in om 

iedereen mee te laten doen in de maatschappij en de leefbaarheid en het samenleven in 

Vught te versterken. Ze doen dat op vele manieren. Laagdrempelig, zonder indicatie, op maat 

en vanuit het uitgangspunt ‘iedereen kan wat’. 
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Het ontstaan van DePetrus  

 

 
 
 
 

DePetrus begon ooit als ‘St. Petruskerk’. Deze werd tussen 1881 en 1884 gebouwd om de 
Sint Pieter te vervangen. Dit was een kerkje met een strooien dak uit de veertiende eeuw, dat 
te klein was geworden en in slechte staat verkeerde.  

Architect was Carl Weber, uit Duitsland. Hij tekende een ontwerp in de ‘ronde’ Neo-
Romaanse stijl. Met een achthoekige stenen koepel en dwarsarmen die in klaverbladvorm 
zijn afgerond. De muurschilderingen zijn gemaakt door de Vughtse schilder Charles Grips. De 
bouwkosten waren 150.000 gulden. Dit bedrag werd vooral bijeen werd gebracht door de 
Vughtse gemeenschap. 

De bouw was een emotioneel proces, 1881 – 1884 

De bouw van de St. Petrus kerk bleek een emotioneel proces. Op 5 december 1882, aan het 
eind van de dag, stortten namelijk twee pijlers van de noordelijke dwarsarm in. Acht mannen 
vonden hierbij de dood. Na onderzoek bleek dat men op diverse plekken in de kerk verkeerde 
metselspecie had gebruikt. Er moest daardoor van alles worden afgebroken en opnieuw 
gebouwd. Weber mocht, na veel aarzeling, het werk afmaken, maar de verhouding was wel 
een tijd bekoeld. 'Hadde ik u toch nooit gekend' schreef bouwpastoor Lips. Weber zelf was 
door het ongeluk zeer aangeslagen. Hij moest zijn ontwerp sterk vereenvoudigen; de 
dwarsarmen werden smaller uitgevoerd, er kwamen ijzeren ‘trekstangen’ die de constructie 
bij elkaar hielden en in plaats van de stenen koepel kwam er een kleinere, houten toren. In 
1884 werd de kerk ingewijd door bisschop Godschalk 
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Uitbouw en verval 

In 1935 zijn aan de voorzijde van de kerk twee kapellen toegevoegd. Rond 1960 werd de kerk 
door een aanbouw met de pastorie verbonden.  

Tegen het einde van de 20e eeuw ontstond er steeds meer achterstallig onderhoud en in 
2005 vielen er tijdens een uitvaart gruis en stenen naar beneden. Vanaf dat moment werd de 
Petruskerk niet meer voor religieuze activiteiten gebruikt. Een Stichting tot Behoud van de 
Petruskerk werd actief om een nieuw bestemming voor de kerk te vinden. Ze kregen twee 
miljoen bij elkaar van Rijk, provincie en de gemeente Vught. De lokale woningstichting 
maakte vervolgens plannen om het gebouw te her-ontwikkelen. Deze plannen konden 
financieel niet worden gerealiseerd, toen de gemeente Vught geen garanties wilde afgeven. 
De woningstichting stopte met de plannen en er restte de parochie eind 2010 weinig anders 
dan het aanvragen van een sloopvergunning. 

De Petruskerk werd gered in 2011 

Een aantal Vughtse ondernemers uit Vught, oorspronkelijk 3 en uiteindelijk 7, staken begin 
2011 de koppen bij elkaar om de sloop van één van de markantste gebouwen van Vught te 
voorkomen. Zij vormden een vennootschap zonder winstoogmerk en werden vanaf 23 
augustus 2011 economisch eigenaar van DePetrus. Juridisch eigenaar van de kerk is het 
bestuur van de parochie Edith Stein te Vught. 

De restauratie van de buitenkant, 2011-2012 

In opdracht van de PetrusBV is Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught op 20 augustus 
2011 begonnen met de restauratie. Op 18 december 2012 is de restauratie afgerond. 

 De volgende werkzaamheden zijn o.a. verricht 

• Renoveren van het metselwerk en voegwerk  
• Herstel van de kapconstructies en de dakbeschotten 
• Vernieuwen van dakbedekkingen en loodwerken 
• Vervangen van kozijnen, ramen en deuren  
• Restaureren van een aantal gebrandschilderde ramen  
• Restaureren van een aantal glas-in-lood ramen 

De totale aanneemsom voor de restauratie bedroeg ca. 2,4 miljoen euro, exclusief BTW. De 
gemeente Vught, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant 
verstrekten een subsidie van in totaal 2 miljoen euro, inclusief BTW.  
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Van Sint Petruskerk naar Ontmoetingscentrum DePetrus, april 2018 

De kerk was dus voor sloop behoed, maar welke functie zou het gebouw krijgen? Daar is 
langdurig over gesproken. Het moest een ontmoetingscentrum worden. Uiteindelijk kwamen 
de bibliotheek, het Vughts Museum, de Stichting Anders Bezig Zijn, de Wereldwinkel Vught 
en Welzijn Vught er in. Deze bewoners en een groot aantal vrijwilligers maken van DePetrus 
een plek waar het fijn is om te zijn. 

Architect Jan David Hanrath heeft de inrichting ontworpen. Hij heeft dit gedaan met respect 

voor de kerk, en af en toe een knipoog. Kijk maar eens naar de biechtschuifluikjes bij de 

concentratiewerkplekken. Het interieur is ingenieus op rails gezet, zodat het middenschip 

helemaal vrij gemaakt kan worden voor evenementen. 

           

           

  

http://www.vughtsmuseum.nl/
https://www.abzvught.nl/
http://www.vught.wereldwinkels.nl/
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