
Doet hij het goed?
Vanuit orthodoxe kring is Paus Franciscus aangevallen op zijn pastorale be-
leid. 60 Priesters schreven een kritische brief waarbij ze eisen dat de Paus 
zich meer aan de traditionele leer houdt. 
Sindsdien hebben vele, meer dan 9000, andere bisschoppen, theologen, 
religieuzen en wetenschappers uit verschillende landen de Paus een riem 
onder het hart gestoken omdat ze juist weer wel geloven in de ingeslagen 
weg. Wel mooi dat er ruimte is om deze discussie te voeren. Dit is de tekst 
van de bisschoppen en theologen:
“Uw pastorale initiatieven en hun theologische fundering worden momen-
teel door een groep binnen de kerk scherp aangevallen. Met deze open 
brief brengen wij onze dank tot uitdrukking voor de moedige en theolo-
gisch gefundeerde uitvoering van uw ambt. Het is u in korte tijd gelukt 
om de pastorale cultuur van de katholieke kerk vanuit haar Jezuaanse oor-
sprong te hervormen. De gewonde mensen, de gewonde natuur gaan u 
aan het hart. U ziet de kerk aan de randen van het leven, als veldhospitaal. 
Elke door God geliefde mens wordt door u gezien.
Het laatste woord in de omgang met mensen moet niet legalistisch zijn, 
maar een barmhartig geïnterpreteerde wet gedragen worden. God en zijn 
barmhartigheid inspireren de pastorale cultuur die u in de Kerk wilt uitdra-
gen. U droomt van een “Kerk als Moeder en als Herderin”. Deze droom delen 
wij.
Wij vragen u om van deze ingeslagen weg niet af te wijken en verzekeren u 
van onze volledige steun en ons voortdurende gebed.”
 
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Vorige week woensdagmiddag 
waren de vormelingen en ver-
schillende ouders te gast in onze 
kerk om uitleg te krijgen van vrij-
willigers over enkele werkgroepen 
en het werk op ons kerkhof. Ook 
maakten de vormelingen kennis 
met Deken Spijkers, die hen op 
18 november komt vormen. 
Geïnteresseerd luisterde iedereen 
naar de verhalen. Het bezoek aan 
het kerkhof was voor een paar 
kinderen moeilijk; nog niet zo 
lang geleden moesten ze zelf af-
scheid nemen van iemand en dat 
zoiets heel ingrijpend is, bleek 
ook nu.
Donderdagavond was de viering 
van Allerzielen. Een mooie vie-
ring, waarin het gemis, maar ook 
de warmte die het samenzijn uit-
straalde, voelbaar waren. Ook 
toen werd een bezoek gebracht 
aan onze tuin om te gedenken, 
ons kerkhof. Afscheid nemen 
blijft moeilijk, maar mooie herin-
neringen vasthouden en verdriet 
delen, maken het gemis iets ge-
makkelijker te dragen!

Vieringen
Dinsdag 7 november, 19.00u
Derde gebedsdienst voor vorme-
lingen en ouders met als thema: 
‘en in zijn Geest te leven’. 
Aalmoezenier Van Lieverloo + 
werkgroep

Zondag 12 november, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist)
Intenties: Paul van Genuchten, 
Trees van Genuchten-Steens, 
Nettie Schepers van Keulen, Jos 
Vermeer

Zondag 12 november, 12.30u 
Schelpjesviering voor de dopelin-
gen van het afgelopen jaar.

Dinsdag 14 november, 09.30u 
Woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Nettie Schepers-van 
Keulen

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Korte berichten
Op dinsdag 7 november kijken 
we naar het tweede gedeelte van 
de Film over Luther;, aansluitend 
zal er een gesprek zijn over de re-
formatie en wat die voor ons be-
tekent.
Op zaterdag 11 november van 
11.00-12.30u zal Mgr. De Korte 
een lezing houden in de Sint-Odul-
phuskerk over contemplatie en 
meditatie binnen het christelijke 
geloof. De lezing is gratis en ieder-
een is welkom. Meer informatie 
kunt u vinden op de website: www.
odulphusvanbrabant.nl.
De Gerardus-kalender 2018 is 
voor €7,- te koop in het Parochie-
centrum. 
 
Vieringen
Woensdag 8 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de 

Sint-Odulphuskapel
Intenties: Familie Van de San-
de-van den Hurk, Jo van der Looij, 
Bernard en Nolda van Nunen-van 
de Wal, ouders Peeters-Peters, Pe-
ter van Gerven.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM

Vrijdag 10 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 11 november, 
Sint-Maarten
11.00u: Landelijke dag WCCM 
met lezing Mgr. De Korte
17.00u: Sint-Maartenviering mmv 
De Gouden Appeltjes met Maar-
tenstocht
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overleden familie, 
Hendrik Walraven en dochter Je-
anne en zoon Leon en overleden 
familie, jgt. Anna van Rijssel-La-
tijnhouwers, Nol van Heerebeek.

Zondag 12 november, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv Gregori-
aans koor
Intenties: Betsie Pijnenburg (ver-
jaardag), Jo van den Boom-van 
der Velden, Nard en Lena Hazen-
berg, Harrie de Bresser, Lamber-
dina de Bresser-van Hoorn, Dulf 
en Lena van Vroenhoven-van der 
Vleuten, 

familie Walravens-van de Sande, 
Betsie Hellings.


