
Concert in de pastorietuin 
Om de zomer te vieren willen wij ook dit jaar weer een tuinconcert houden 
op zondag 2 juli, aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur, om 10.30 uur in 
de pastorietuin van de Sint-Odulphuskerk. Soms is het fijn om na de H. Mis 
even buiten te zijn om een kop koffie te gebruiken en met elkaar te praten. 
Daarbij is het dan extra prettig als daar muziek bij kan zijn. Olga van der 
Pennen heeft weer een mooi concertje voor ons samengesteld. Er worden 
muziekstukken van o.a. Edward Grieg uit de Peer Gynt suite gespeeld door 
Jean Pennings (saxofoon) en van Pjotr Tsjaikovski door Marie Annick Canoy 
(fluit) met de begeleiding van Olga van der Pennen op de piano. Er worden 
ook diverse vrolijke muziekstukken quatre-mains gespeeld door jonge pia-
nisten; de jongste is 5 jaar. Wij hopen natuurlijk op goed weer, anders blijven 
wij in de kerk. Zomer en muziek passen bij elkaar; dat geeft vrolijkheid en 
het is feestelijk. Als de gemeenschap samenkomt, mag het feestelijk zijn. Wij 
hebben dat ook ervaren bij de Odulphusprocessie. In de kerk kun je alles 
mooi versieren en je kunt banieren ophangen, maar de hemel boven het 
Vuurdoornplein was bezaaid met kleine stapelwolkjes, een decor dat men-
sen nooit kunnen aanleggen. De natuur kan ons diepe inzichten schenken. 
Wolken zijn iel en ongrijpbaar, je ziet ze wel maar je kunt ze nooit omvatten. 
Daarin is de natuur een signaal van ons geloof in God. God omgeeft ons als 
een wolk. Wij ademen en leven in God, maar God is altijd groter dan ons 
denken en ons doen!

Dré Brouwers, pastor.
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Kerk open 

Elke vrijdagochtend is onze kerk 
geopend van 09.00-12.00u. In de 
meimaand waren er kunstwerken 
van eigen pastores en parochianen 
te bewonderen. In juni was er een 
speurtocht uitgezet, waardoor u 
uitgedaagd werd met andere ogen 
naar de prachtige details van ons 
kerkgebouw te kijken. In juli zijn 
er foto’s te zien van diverse fees-
telijke momenten die in onze kerk 
gevierd werden. In de loop van 
het ruim 65-jarig bestaan van de 
H. Antoniuskerk zijn dat er veel 
geweest! Bij het bekijken van de 
foto’s zult u misschien verzuchten: 
“We zijn wel ouder geworden”. Ge-
lukkig kunt u dat zeggen, want u 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 28 juni:
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Harrie van Beeren-
donk (verjaardag), Arnoldus en 
Maria van de Ven-Latijnhou-
wers, Dré Hoppenbrouwers (ver-
jaardag). 20.00u: Meditatie in de 
Sint-Odulphuskapel volgens de 
WCCM.

Vrijdag 30 juni, 19.00u: 
Eucharistieviering in Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Diny Janssen-van de 
Molengraaf (verjaardag), ouders 
Dekkers-Rooiakkers.

Zaterdag 1 juli, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven, ter 
herinnering aan Martien en Mar-
cel van Laarhoven.

Zondag 2 juli, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv Gregori-
aans koor
Intenties: Jgt. Lamberdina de 
Bresser-van Hoorn, Henrikus 
Leijtens en Barbara Leijtens-van 
de Kerkhof, Jan en Diny Hulsen-
van Oirschot, jgt. Joannes van 
Kuik,  Hein van Vlokhoven, Wil-
helmina van de Meerendonk-van 
Laarhoven, Bert en Miet Swaans, 
Lambère van de Sande en dochter 
Marga, Toos en Mia van Tartwijk.
 
Gedoopt:
Eva Kuipers

bent er nog! Wij zijn blij van ons 
kerkgebouw te kunnen zeggen: 
“Het is wel ouder geworden, maar 
gelukkig nog steeds in gebruik en 
nog steeds een gebouw om trots 
op te zijn!”

Vieringen
Donderdag 29 juni, 16.00u
Plechtige huwelijksviering van 
Bart Termeer en Lisette Geilleit

Vrijdag 30 juni:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u

Zondag 2 juli, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, m.m.v. de Cantors en Bert 
de Laat (organist) 
Intenties: Herman de Kort, Paul 
van Genuchten, Jo Gijselhart, Bij-
zondere intentie

Overleden: Herman de Kort, 91 
jaar en Paul van Genuchten, 53 
jaar.  Mogen zij rusten in vrede.

Gedoopt: Daley Stamps


