Een jaar om je te openen
Het nieuwe jaar is alweer 10 dagen oud. Wat verwachten wij ervan? De meeste mensen baseren hun verwachtingen op het verleden, in het bijzonder op
het recente verleden. Er is vrolijk Nieuwjaar gevierd en er is meer vuurwerk
verknald dan in voorafgaande jaren. Misschien wijst dat wel op vertrouwen
in de welvaart die zal blijven toenemen, of is dat onbezonnen? In ons land
van dominees en schoolmeesters maakt men daarover zelfs opmerkingen
in Nieuwjaarsconferences. Tussen de soms gewaagde moppen, hoorde ik
de grappenmakende dame over meer welvaart zeggen: “Het mag toch ook
weleens genoeg zijn”. Dat vond ik een wijze opmerking, want als wij hopen
op meer krijgen en meer genieten, dan maken wij ons kwetsbaar. Als wij hopen meer voor mensen te kunnen betekenen, dan hebben wij heel andere
kansen. Maar laten wij dit jonge jaar openhouden, dat lijkt mij nog het beste. De meesten van ons hebben al zo veel moeite gedaan om goed te leven
en zullen dat ook wel blijven doen. Als wij de toekomst zo open mogelijk op
ons af laten komen, zou ze ons weleens kunnen verrassen. En als er gehamsterd moet worden, laten wij dan een voorraad mildheid aanleggen, zoals
wij vorig jaar barmhartigheid verzameld hebben op aandringen van paus
Franciscus. Dan zijn wij toegerust met echte wijsheid. Van deze gelegenheid
wil ik ook gebruikmaken om iedereen te bedanken, die het afgelopen jaar
zo ontzettend veel werk heeft verzet in onze gemeenschap. Daarbij hoop ik
dat God het u loont met enthousiasme en veel inspiratie voor de taken waar
u voor staat en ik wens ik u een gezegend 2017.
Dré Brouwers, pastor

De informatieavond over de Eerste H. Communie is op dinsdag 17
januari om 20.00u. in de Antoniusschool aan de Vlinderhei.

Antoniuskerk

Lidwinakoor
Deze zomer werd duidelijk dat
het bestuur van AIB, mede door
een trend in daling van inkomsten, besloot om na 1 januari niet
meer bij te dragen aan de kosten
van het Lidwinakoor. Dit perspectief dwong het koorbestuur zich
te beraden op de toekomst. Het
Parochiebestuur en onze pastoraatsgroep werden door het koor
benaderd voor verkennende gesprekken. De koorleden werden
geraadpleegd door het koorbestuur en ook in het PB is meerdere
keren gesproken over dit onderwerp. We mogen ons gelukkig prijzen met een genereus bestuur dat,

van mening zijnde dat een kerkkoor in onze geloofsgemeenschap
gemist werd, het Lidwinakoor als
kerkkoor wil verwelkomen en de
kosten daarvoor op zijn rekening
neemt. Wij zijn blij dat de meeste leden, dirigent en organist de
overstap naar kerkkoor maakten
en we hopen regelmatig van hun
muzikale kwaliteiten te mogen genieten!
Natuurlijk blijven ook de andere
koren en organisten, die de afgelopen jaren de vieringen muzikaal
ondersteunden, van harte welkom!
Vieringen
Zondag 15 januari, 11.00u
Eucharistieviering, pastor Papenburg m.m.v. Lidwinakoor
Intenties: Bijzondere intentie
Jan Brands
Dinsdag 17 januari, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel, pastor Van Lie-

verloo
Intenties: Bijzondere intentie

Odulphuskerk

Korte berichten

De adventsactie heeft dit jaar €
e833,22 opgebracht.
Bereiden zich voor op het huwelijk: Harm van Kemenade en
Bregje Swinkels

Vieringen
Woensdag 11 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: bijzondere intenties.

Vrijdag 13 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Greet Steenbakkers-van
de Meulengraaf en zoon Hans.

Zaterdag 14 januari, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Cantors
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie,
Jan en Diny Hulsen-van Oirschot,
Zus de Wert.

Zondag 15 januari, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties:
Ouders de Bresser-van Weert en
zoon Frans, familie Rickelmanvan der Velden, Toon en Drieka
van den Hurk-Latijnhouwers,
Thérèse en Mathilde Beekman,
Wilhelmina Jansen-van Diesen
(verjaardag), Corrie Duquesnoy,
overleden familie Roozen-Linnemans.
Overleden: Lies van Laere-van
Waterschoot, 87 jaar.
Moge zij rusten in vrede.
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bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

