Pax
Voor de vijftigste keer wordt in Nederland van 19 tot 25 september een
Vredesweek georganiseerd. Misschien vragen wij ons af: wat is er dan bereikt in de wereld in al die jaren? Het lijkt wel alsof onze wereld meer onder
de spanning van onvrede staat dan ooit. Daar zijn verschillende oorzaken
voor te noemen. Eén daarvan is dat de media berichten van alle onvrede
in de wereld en vaak niet van de mensen die vrede sluiten. Je mag je afvragen of het niet beter is te weten van onvrede, dan er onwetend langs heen
te leven? Bovendien komt tegenwoordig oorlog en onvrede heel dichtbij
in de vorm van terrorisme en ook in de vluchtelingen, die wij in ons land
opnemen. Vrede is geen toestand, want al zou er vandaag overal vrede zijn
en we zouden er niet aan blijven werken, dan was de vrede morgen al heel
ernstig in gevaar. Vrede is zoiets als gezondheid: je wenst het iedereen toe,
maar intussen werk je er voor jezelf aan en ook voor anderen. De vredesbeweging Pax, die de Vredesweek organiseert, zet zich onder andere in om
wraakacties te voorkomen, als de vrede in Syrië en Irak dichterbij komt. Teleurstelling over vrede, die maar niet lijkt te komen, kan leiden tot onverschilligheid. Daarom is het goed dat mensen blijven bidden en roepen om
vrede, want er zal altijd aan gewerkt moeten worden door ieder van ons en
voor ieder van ons!
Dré Brouwers, pastor
zei Franciscus van Assisi tegen alle
mensen die hij ontmoette. Geen
onderscheid in ras of geloofsovertuiging, arm of rijk.

Antoniuskerk

Oecumenische
Vredesweek 2016
In onze wereld blijven mensen
zich inzetten voor de vrede. Dat
is en blijft van groot belang. Het
allerbelangrijkste is dat we zelf, ieder op ons eigen niveau, aan die
vrede bijdragen. Dat begint heel
eenvoudig: respect voor elkaars
standpunten, openheid voor verschillen in visie en achtergrond.
Helaas zal het onmogelijk zijn om
oorlog geheel uit te bannen, maar
we kunnen wel laten zien dat het
anders kan. “Vrede en alle goeds”,

Om de eenheid in het streven naar
vrede extra te onderstrepen is er
aan het eind van de vredesweek
op 25 september om 10.30u een
oecumenische viering in de SintPetrusbasiliek van onze parochie.
Aandacht voor vrede en gerechtigheid zal ook in onze kerk niet
ontbreken op deze zondag. Een
mooie gelegenheid om een nieuwe
start te maken.
Vieringen
Zondag 25 september, 11.00u:
Startviering
Eucharistieviering
pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist) en het gelegenheidskoor
Intenties: Jan Vaessen, overledenen van de families Thijssen en
Van Leendert, uit dankbaarheid
voor het 60-jarig huwelijk van

Tiny en Theo Thijssen
Dinsdag 27 september, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie
Gedoopt: Sem Gerrits, Esmee Termeer

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 21 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:
Hendrik Walravens, dochter Jeanne en zoon Leon, ouders Schepens-Roche en overleden familie,
ouders Walravens-van Kollenburg
en overleden familie, jgt. Bertha
Spierings-Bressers.
Vrijdag 23 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:
Ouders van de Ven-van de Kam.
Zaterdag 24 september, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. De Cantors
Intenties: Jgt. Johan van Kollenburg.
Zondag 25 september, 9.30u:
Eucharistieviering met Volkszang
Intenties: Jgt. Martina Versantvoort-van Dijk, ouders van den
Bogaart-Scholtze, Harrie van Beerendonk, Toon Stabel (verjaardag), jgt. Jos Schepens, Thérèse en
Mathilde Beekman, jgt. Martien
Hulsen, Cisca van Laarhoven-van
der Hamsvoort, Lambère van de
Sande en dochter Marga.
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