Pelgrimeren mag weer
Pelgrim, pilgrim, pellegrino, komt van het Latijnse peregrinus; iemand die
over de akkers loopt, een landloper, zeg maar. Dit soort landlopers komt tegenwoordig niet vaak meer voor. Pelgrimeren is echter tegelijkertijd zeer
populair. Een pelgrim is iemand die onderweg is naar een bijzonder, meestal religieus, doel. Dat hoeft niet noodzakelijk meer dwars door de velden
te gaan (een touringcar mag ook), maar de echte pelgrims gaan te voet of
op de fiets onderweg naar een heiligdom, naar een doel, liefst een ver doel.
Soms vanwege een belofte, soms om afstand te nemen van het leven van
alledag en te bezinnen of om er een doel mee te steunen. Pelgrimeren kan
in principe naar ieder doel, het hoeft niet persé een religieus doel te zijn.
We kennen allemaal de beklimming van de Alpe d’Huez die nog meer aan
populariteit gewonnen heeft als actie om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Hierbij wordt de Alpe maar liefst zes keer beklommen.
Maar pelgrimeren hoort wel bij het Christelijk geloof, zoals gebeden er bij
horen. Het hoort trouwens ook bij andere religies, denk aan de hadj van de
moslims en ook de joden trokken traditioneel eens per jaar naar Jeruzalem.
Er zijn mooie verhalen bekend van mensen die eropuit getrokken zijn, naar
Lourdes, Santiago de Compostella, Rome, Jeruzalem, tal van bestemmingen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in een pelgrimage, met een groep of alleen,
informeer eens bij jouw kerk. Die kunnen je doorverwijzen.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
broken om te stoppen.

Antoniuskerk

Dienstbaar
Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van onze Cantors.
Ze zongen niet alleen in onze kerk,
maar ook in o.a. de Sint-Odulphuskerk en -kapel. Als er een woord
van toepassing is voor de cantors,
dan is het ‘dienstbaar’. Altijd als er
een beroep op hen gedaan werd,
kwamen ze, als het maar enigszins
kon, zingen.
Helaas maakte het overlijden van
enkele leden, of persoonlijke omstandigheden, het aantal cantors
steeds kleiner. Nieuwe zangers
zijn moeilijk te krijgen en met een
respectabele gemiddelde leeftijd,
vond men zelf het moment aange-

Wij zijn hen heel veel dank verschuldigd en ook als ze ‘gewoon’
naar de viering willen komen, zijn
ze van harte welkom! Meezingen
kan altijd!
Vieringen
Zondag 21 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties:
Paul van Genuchten, Trees van
Genuchten-Steens en Peggy Dittrich-Butterfield
Dinsdag 23 januari:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties:
Peggy Dittrich-Butterfield
Bijzondere intentie
Gedoopt:
Jim van Kuik

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 17 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 19 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.

Zaterdag 20 januari, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
en cantor
Intenties: Toos Derijck (verjaardag), ouders Wijnands-Rijnen en
zoon Jan.

Zondag 21 januari, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Bert van
Hoof
Intenties: Jgt. Marinus de Bresser, Arnoldus van de Ven en Maria van de Ven-Latijnhouwers, jgt.
Dien de Vroom-Aaldering, Doortje Aaldering, Harrie Sonnemans,
Wilhelmina Jansen-van Diesen
(verjaardag), Pierre van Heugten (verjaardag), Hendrika van
de Sande-Spanjers (verjaardag),
Lambère van de Sande en dochter
Marga, Rieka Vermeulen-Kemps
(verjaardag).

Overleden: Albert van Kollenburg, 51 jaar, Mariet van der
Looij-van Kronenburg, 79 jaar.
Mogen zij rusten in vrede
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e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

