Heilige Antonius beste vrind …
Zo begon mijn moeder altijd haar gebed als ze iets niet kon vinden wat ze
kwijt was; “Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik mijn sleutels vind”. Menige katholiek zal dit herkennen. En warempel: meestal vond ze kort daarop
wat ze gezocht had.
De theorie van het Neuro Linguïstisch Programmeren leert ons dat wij ons
brein onbewust programmeren. Zo is de opdracht om iets te zoeken bepaald anders dan de opdracht iets te vinden. En wat je ook van Antonius
vindt, bijgeloof of niet, we programmeren ons brein door de vraag aan Antonius om te vinden. Anders blijven we zoeken, dat was immers de opdracht
aan ons brein. En zoeken is nog geen vinden.
Op 13 juni wordt in veel katholieke landen het feest van de H. Antonius van
Padua gevierd. Antonius was een monnik die ongeveer achthonderd jaar
geleden in Lissabon werd geboren. Veel gelovigen vonden door toedoen
van Antonius hun weg naar het geloof terug. Vele duizenden mensen kon
hij in een keer toespreken en men kon dan een speld horen vallen. Een andere legende rondom Antonius is dat hij meisjes die willen trouwen aan
een man kon helpen. Vooral op de Antillen gebeurde dat vroeger nogal
eens. Een soort dating bureau avant la lettre. Antonius is de patroon van de
Franciscanen en van onze kerk. Een mooi eerbetoon aan deze, voor onze
kerkgeschiedenis, belangrijk persoon.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
09.00u-12.00u

Antoniuskerk

Antoniusviering
De feestdag van de H. Antonius is
al geweest op 13 juni. We hebben
in onze kerk de goede gewoonte
om zijn naamdag ook elk jaar te
viering. A.s. zondag, 25 juni, vieren
we zijn feestdag, tijdens de Antoniusviering. In de viering neemt
het Antoniusbrood, dat we na afloop delen, een speciale plaats in.
Deze viering is ook afsluiting van
een druk werkjaar. Met de grote
vakantie bijna voor de deur, gaan
alle gewone werkzaamheden gewoon door, maar doen we het ook
ietsje rustiger aan. Natuurlijk bent
u van harte welkom en nodigen wij
u uit, om na de viering, samen koffie of thee te drinken en het Antoniusbrood te eten
Vieringen
Vrijdag 23 juni: Kerk geopend van

Zondag 25 juni, 11.00u, Antoniusviering Eucharistieviering met
pastor Papenburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Herman de Kort
Bijzondere intentie
Overleden:
Herman de Kort, 91 jaar. Moge hij
rusten in vrede.
Gedoopt: Alina, Aren en Arno Aivazyan
Bereiden zich voor op het huwelijk: Lisette Geilleit en Bart Termeer

Odulphuskerk

Korte berichten

Het is traditie om tijdens de openluchtmis aan het Vuurdoornplein
een parochiaan die veel en goed
vrijwilligerswerk doet, te onderscheiden met het Sint-Odulphusbeeldje met oorkonde. Dit jaar
viel de eer te beurt aan Jos Laaper.
Wij feliciteren hem van harte met
deze onderscheiding.
Aanstaand weekend, op 24/25
juni, houden wij een extra collecte
voor de vluchtelingen.

Vieringen
Woensdag 21 juni: 19.00u: Eucharistieviering in de Mariakapel
in De Vleut
Intenties: Jo van Overbeek, Broer
Walravens, Hanni Ackerschott en
vader Karel.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel
volgens
de
WCCM
Vrijdag 23 juni, 19.00u:
Eucharistieviering in Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jgt. Johan van de Meulengraaf, Kees Heunks.
Zaterdag 24 juni, 17.00u: Eucharistieviering mmv de Cantors
Intenties: Uit dankbaarheid, Gijsbertus van Oorschodt en Johanna
Raaijmakers, Jo van Oorschodt en
Anouk van Erp, Wilhelmina Boley-van Oorschodt, familie van der
Heyden-Schellekens en Nol van
Heerebeek, jgt. Mien Kapteijns en
Mies Kapteijns.
Zondag 25 juni, 9.30u: Eucharistieviering mmv gemengd ZLTOkoor
Intenties: Betsie Hellings (verjaardag), Bernard Onland, Maartje
Vullings (sterfdag), opa en oma
Vullings, opa, oma en Martijn van
Boxtel, Nout Fonken (sterfdag),
Janus van Rooij, Dick Kemkens,
Matthieu Caris (verjaardag), Frits
Caris (verjaardag), ouders van
Sonsbeek-Liefkens, Jan, Gerrie en
tante Cor.
Overleden: Joke van Abeelen-der
Kinderen, 81 jaar; Jo Gijselhart,
88 jaar; Flip Hartgring, 94 jaar;
Gerda van de Vorstenbosch-van
de Pas, 85 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.
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