
Gezicht geven 
aan Barmhartigheid

‘Wie is mijn naaste?’, vroeg de wetgeleerde aan Jezus. Jezus vertelde hem 
het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een naaste kun je worden door 
barmhartigheid te betrachten, is de boodschap van het verhaal. Op initiatief 
van paus Franciscus is in de Katholieke Kerk wereldwijd het Heilig Jaar van
Barmhartigheid gevierd. Op het Hoogfeest van Christus Koning wordt het 
afgesloten. Op Willibrordzondag, 6 november, vragen we aandacht voor de 
oecumenische betekenis van barmhartigheid. Het ligt voor de hand de in-
vulling vooral op diaconaal gebied te zoeken. We worden uitgenodigd ons 
meer bewust te worden van de grote genade van Gods barmhartigheid. 
Dát geloof verbindt christenen van alle kerken en denominaties. We bren-
gen graag deWillibrordzondag-collecte onder uw aandacht. De opbrengst 
is bestemd voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en 
Willibrord, die zich vanuit de Katholieke Kerk inzet voor de oecumenische 
samenwerking in ons land. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer 
informatie.
 

Dré Brouwers, pastor.
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Antoniuskerk

vieren we in onze kerk Sint-Maar-
ten, met een verhaal opgeluisterd 
door zang van de Gouden Appel-
tjes. Na afloop is er een korte lam-
pionnenoptocht naar de pastorie-
tuin, waar iedereen op chocolade-
melk en Sint-Maartensbroodjes 
wordt getrakteerd. Het is dit jaar 
het 17e eeuwfeest van de geboorte 
van Sint-Maarten. 
• De Gerarduskalender is voor 
€6,75 verkrijgbaar op het Paro-
chiecentrum.

Vieringen
Woensdag 2 november, 19.00u:
Allerzielenviering m.m.v. Rouw-
Trouwkoor 
Intenties: ouders van Eekhout-
van Emmerik, fam. Rickelman-
van der Velden, fam. van de Loo-
Snelders, ouders van Tartwijk-de 
Kroon, Christ Spierings, Harrie 
de Bresser en Lamberdina de 
Bresser-van Hoorn, Harrie van 
Beerendonk, fam. Heddes-Oud-
huis, fam. Consemulder-Verdult, 
Maartje Vullings, Kees en Lientje 
van de Wijdeven-Spanjers, Koen 
Niemeijer, Karel Ackerschott en 
dochter Hanni, fam.Ackerschott-
Stoffelen, fam. van Osch-Kasper-
zak.
Vrijdag 4 november:
18.00u: Aanbidding van het Al-
lerheiligste in de Sint-Odulphus-
kapel
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Bernard en Nolda van 
Nunen-van de Wal, Peter van 
Gerven, ouders Kemps-van Eerd 
en overleden familie.
Zaterdag 5 november:
11.00u: Nationaal Militair Re-
quiem
17.00u: Eucharistieviering m.m.v. 
koor Zingen doet Leven
Intenties: Lambert v.d. Ven, Jo 
van der Looij, Cecile Strijbos (ver-
jaardag) 
Zondag 6 november 9.30u:
Eucharistieviering m.m.v. Bert 
van Hoof
Intenties: Maartje Vullings (ver-
jaardag), jgt. Willem Kroos, Nard 
en Lena Hazenberg, Hein van 
Vlokhoven, fam. v.d. Sande-Op-
pers, Gerrit van Kemenade, ouders 
van Kuik-Kuipers en overleden 
familie, fam. v.d. Sande-van den 
Hurk, Jan en Marie van Rooy-van 
de Sande, overleden fam. Skeer, 
Jef en Maria Berkers, Dulf en Lena 
van Vroenhoven-van de Vleuten, 
Mien van Laarhoven-Brugmans. 
fam Walravens-van de Sande
Betsie Hellings

 Allerzielen
November is van oudsher Aller-
zielenmaand. De stervende natuur 
doet ons denken aan de dood en 
aan alle dierbaren, die we door 
de dood verloren hebben. Een 
wandeling over het kerkhof zet 
je eveneens aan het denken. Uit 
de keurig verzorgde graven en de 
bloemen daarbij, zie je duidelijk 
dat de overledenen niet verge-
ten zijn. Velen vinden het fijn om 
zorg te hebben voor het graf van 
hun dierbaren. Het is een tast-
bare invulling van hun blijvende 
verbondenheid met de overlede-
nen. Anderen vinden troost in ge-
bed; bidden voor hen die ons zijn 
voorgegaan is een uiting van ver-
bondenheid. Op 2 november om 
19.00u is de Allerzielenviering in 
onze kerk en gedenken we bijzon-
der alle overledenen van het afge-
lopen jaar. We bidden voor, en ge-
denken alle dierbare overledenen 
waarvan we nog steeds zielsveel 
houden. Na afloop is er gelegen-
heid samen koffie te drinken. U 
bent van harte welkom!
Vieringen
Woensdag 2 november, 19.00u       
Allerzielenviering m.m.v. het Uit-
vaartkoor en Piet Zeegers
Intenties: Jo van Eijndhoven – van 

Korte berichten
• Allerzielen vieren we op 2 no-
vember om 19.00u met een viering 
in de kerk. We gedenken alle over-
ledenen van het afgelopen jaar. Na 
de viering zegenen we de graven 
op het kerkhof. 
• Op 5 november om 11.00u vindt 
in onze kerk weer een Nationale 
Requiemviering plaats, georgani-
seerd door de Dienst R.K. Gees-
telijke Verzorging bij de Krijgs-
macht.
• Dinsdag 8 november om 18.45u 

Zeeland, Jan Brands
Zondag 6 november, 11.00u
Eucharistieviering pastor Verhoe-
ven m.m.v. Cantors en Bert de 
Laat
Intenties: Mevr. Vervloet-Jo-
chems
Jan Brands
Dinsdag 11 oktober, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Jan Brands


