
Lijken op een hond 
De benaming ‘hulphond’ geldt voor honden die opgeleid worden om men-
sen meer geluk te bezorgen. Mijn “oud” commandant Peter van Uhm voedt 
elk jaar een hond op, die later een ‘maatje’ wordt voor iemand die in zijn/
haar leven beperkt is doordat men gebruik moet maken van een rolstoel, 
of die militairen met een posttraumatisch stresssyndroom weer door het 
gewone leven helpt. Sommige van deze honden voelen zelfs aan dat hun 
baasje binnenkort een epileptische aanval krijgt en komen dan met de tas 
met medicijnen aanrennen. Een fantastische oplossing voor mensen die an-
ders in isolatie en afhankelijkheid zouden moeten leven. 
Generaal van Uhm hield een verhaal in het kader van het jaar van barm-
hartigheid. Hoe speelt barmhartigheid een rol in het leven van militairen, 
van leiders en van ons allemaal? Barmhartigheid betekent ten principale 
dat we omkijken naar elkaar, zorg dragen voor elkaar en ons voor elkaar 
verantwoordelijk weten. Dit alles met behoud van respect en de specifieke 
context van die ander. Ik keek met bewondering en een tikkie jaloers naar 
de hond die aan de voeten van Van Uhm lag, bestemd om eens een maatje 
van iemand te worden. Wat zou de wereld er goed uitzien als we iets van 
de capaciteit van deze honden hadden, en aanvoelen indien iemand onze 
hulp nodig heeft. Als we naar een ander zouden omzien, soms nog voordat 
die concreet om hulp vraagt. Misschien moeten we dezelfde sensitiviteit 
ontwikkelen als deze hulphonden. Volgeling zijn, een hondenleven?

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Geslaagde start
Met een dankbaar gevoel kijken 
we terug naar de ‘Startviering’ van 
afgelopen zondag. Veel vrijwilli-
gers en andere betrokken mensen 
waren aanwezig, er werd mooi 
gezongen, er waren passende le-
zingen en gebeden en vooral een 
gevoel van saamhorigheid, ook 
tijdens het koffiedrinken. Mysta-
gogie: wist u wat dat betekent? Na 
afgelopen zondag waarschijnlijk 
wel.
Twee weken geleden was de infor-
matieavond van het Vormsel. Een 
tiental ouders meldde zich aan om 
de voorbereidingsavonden mee 
te begeleiden en ongeveer veer-
tig kinderen willen hun Vormsel 
doen.  Een mooie start voor het 
traject naar 12 november, als de 
Vormselviering wordt gehouden.

Vieringen
Zondag 2 oktober, 11.00u
Eucharistieviering pastor Verhoe-
ven, m.m.v. Bert de Laat (organist) 
en de Cantors
Intenties: Uit dankbaarheid
Dinsdag 4 oktober, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie
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Huisdierenzegen
Op dinsdag 4 oktober wordt er 
een huisdierenzegen gehouden om 
19.00u. bij de kapel in De Vleut. 
Wij hopen op goed weer, maar het 
gaat ook door als het regent. Alle 
kinderen mogen komen met hun 
grote en kleine huisdieren. Wij 
gaan een korte viering houden en 
dan alle dieren zegenen. Zo willen 
wij op Werelddierendag, op het 
feest van de H. Franciscus van As-

sisi wat dichter bij de natuur ko-
men. Franciscus zong zijn vreugde 
uit over de schepping. Hij sprak 
met de dieren. Al wat God gescha-
pen heeft en al wat leeft had zijn 
aandacht en grote waardering. 
Dat is wat wij ook willen: dat de 
vreugde over de schepping als een 
zegen ervaren wordt, steeds meer 
door iedereen.
Dré Brouwers, pastor.

Vieringen
Woensdag 28 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag 30 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Ouders van de Meulen-
graaf-Geerts.
Zaterdag 1 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. Koor 
Zingen doet Leven
Intenties: Corrie van Summeren-
van Dongen en ouders, Lambert 

van de Ven, Toos Derijck, Frans 
en Geert-Jan van der Ven, Ouders 
v.d. Heijden-de Bresser.
Zondag 2 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering met Gregori-
aans koor
Intenties: Harrie en Anneke van 
Kronenburg, Hein van Vlokho-
ven, Gerrit van Kemenade, ouders 
de Bresser-van Haren.
Gedoopt: Soof Vandeberg en 
Summer de Nooijer.
Overleden: Bert Koppen, 85 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.


