“Gemoedelijk Katholiek”
Deze woorden sprak onze bisschop bij de presentatie van zijn beleidsplan.
Mgr. De Korte zegt dat hij wil bouwen aan een ‘cultuur van vertrouwen’. “Hij
heeft echter geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief
worden en meer middelen beschikbaar zijn, maar wil proberen de eenheid binnen het bisdom te versterken. Hij pleit voor een hartelijke, gastvrije
Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het katholieke huis is groot met
ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit”.
In de nieuwe notitie is duidelijk de invloed van Paus Franciscus te ontdekken. Beiden roepen zij op tot het ontwikkelen van een missionair pastoraat
waarbij goede communicatie met elkaar belangrijker is dan het elkaar de
maat nemen. De bisschop wil zich nadrukkelijk inzetten voor eenheid bij de
ontstane afsplitsingen zoals in Best. “Katholieken horen bij elkaar te blijven
en dus is iedereen van harte welkom. Mocht terugkeer niet meer mogelijk
zijn, dan moeten we streven naar een modus vivendi en wederzijds respect”.
In onze parochie is de beleidsnotitie enthousiast ontvangen. Zij sluit goed
aan bij onze pastorale notitie en geeft voldoende redenen om de handen
uit de mouwen te steken: gemoedelijk, in vertrouwen en met respect voor
allen. De wapenspreuk van de Mgr. De Korte luidt: “In vertrouwen op Christus”. Dat vertrouwen delen wij.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Korte berichten
• 29 Oktober luistert de Seniorenkapel de viering om 17.00u op.
• Op 29 en 30 oktober vieren we
Allerheiligen in onze kerk. Op 1
november is er géén viering.
• Allerzielen vieren we op 2 november om 19.00u in onze kerk.
We gedenken alle overledenen van
het afgelopen jaar en na afloop
worden de graven op het kerkhof
gezegend.
• De Gerarduskalender is voor
€6,75 verkrijgbaar op het Parochiecentrum.
Vieringen
Woensdag 26 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:

Voor bijzondere intenties.
Vrijdag 28 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Ad Korsten.
Zaterdag 29 oktober, 17.00u:
Viering Allerheiligen m.m.v. Seniorenkapel
Intenties: Sjaan van Hal-van
Kollenburg (verjaardag), ouders
Smetsers Baayens, Wil en Gon
Smits-Smetsers, Maria Hulsenvan Rooij (verjaardag en sterfdag),
Jan de Bresser, Adrianus de Bresser, Gonnie de Bresser, Harrie de
Bresser, Lamberdina de Bresservan Hoorn, Willem en Engelien
Oppers-Vogels.
Zondag 30 oktober, 9.30u:
Viering Allerheiligen m.m.v. Gemengd Koor
Intenties:
fam Versantvoort-van Dijk, ouders van Kemenade-Raaijmakers,
Dien de Vroom-Aaldering, Evert
van Kronenburg, jgt Pieter Bressers, Arnoldus van de Ven en
Maria van de Ven-Latijnhouwers,
Bernard Onland, Wilhelmina en
Johannes van Vugt en overleden
familieleden, Jan Kemps, Jo van
Overbeek (verjaardag), ouders
Jan van de Boom-van Doremalen, Kees van Beerendonk (verjaardag), overleden familie van de
Sande-van den Broek, Marinus

Kemps, Zus Steenbakkers-Kerkhof en Kees Steenbakkers, ouders
de Bresser- van Weert en zoon
Frans, Thérèse en Mathilde Beekman, Jan de Bresser, Adrianus de
Bresser, Gonnie de Bresser, Harrie
de Bresser, Lamberdina de Bresser-van Hoorn, Willem en Engelien Oppers-Vogels

Overleden:
Thera Alemans-Waalen, 89 jaar,
Janus van Kollenburg, 89 jaar, Pieter Maas, 62 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Woord en beeld

Beelden kunnen onze woorden
ondersteunen. Hoe mooi dat kan,
bleek tijdens de tweede voorbereidende viering voor het Vormsel.
De vormelingen en hun ouders
konden in onze kerk genieten van
mooie teksten en van moderne,
eigentijdse liederen, ondersteund
door prachtige, passende beelden. Hoe goed moderne techniek,
hedendaagse teksten en aloude
woorden en gebeden samengaan,
bleek tijdens de viering!
Volgende week, tijdens de Allerzielenviering, gebruiken we ook
oude woorden en gebeden, en
symbolen en persoonlijke teksten
om onze dierbare overledenen te
gedenken en te eren. We brengen
licht, beeld van onze hoop, vanuit
de kerk naar hun rustplaats op
ons kerkhof. Een mooi beeld, dat
onze woorden en gevoelens ondersteunt!

Vieringen
Zondag 30 oktober, 11.00 u:
Eucharistieviering pastor Papenburg m.m.v. Antoinette van Roosmalen en Jan Kievit (organist)
Intenties:
Bijzondere intentie, Jan Vaesen,
ouders Lucius-van Boven en Jan
Lucius, Jan Brands
Dinsdag 1 november, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
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