WAAROM NIET SAMEN?
In deze periode beginnen we met de voorbereiding voor alle eerste communie. De presentatie-viering was op zondag 25 februari in de H. Antoniuskerk. De eerste communie zal in twee vieringen plaats vinden in de
Sint-Odulphuskerk op zondag 15 april 2018: een viering om 9.30u en een
om 11.30u.
De ouders en de werkgroep hebben dit jaar voor de vieringen het thema
‘Samen, hand in hand’ gekozen. Zij willen de kinderen helpen om in de
geest van Jezus een gevoel van verbondenheid te ervaren. Als mensen in
een groep komen, hoe jong ook, is vaak het eerste wat ze doen een oordeel
geven over anderen. Dat geeft vaak een onbehaaglijk gevoel. Misschien
dat er daarom soms gepest wordt op school. Als iemand zich ergens onbehaaglijk voelt, dan verovert die persoon zich een plek door anderen terug
te schuiven. Wij weten dat dit een slechte manier is en als bijdrage aan de
maatschappij kan het rampzalig zijn. Maar het gebeurt en zit kennelijk in de
geldingsdrang van mensen, ook van kleine mensen. Wie gewoon durft te
denken: “Waarom doen wij de dingen niet samen?”, scoort op termijn veel
beter. Dan kun je zelfs van mensen om je heen genieten en dat is ook wat
Jezus ons wil laten ontdekken. Er is niemand of niets om je de mindere te
voelen; we hoeven geen plek te veroveren. Ook bij God zijn wij welkom zoals wij zijn. In de gemeenschap rond Jezus steken mensen elkaar een hand
toe, willen ze wel een handje helpen. Het lijkt mij voor onze kinderen een
belangrijk signaal. In de gezinnen van de communicanten is het zeker een
waardevol streven om gedurende de voorbereiding aan deze houding van
saamhorigheid te werken. Jong geleerd is oud gedaan. We helpen onze
communicanten echt, als we ze meegeven: “Waarom niet samen?!”
Dré Brouwers, pastor

Intenties: Mies Hobbelen (verjaardag).
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 9 maart, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zondag 11 maart is er om 14.00u
een Passie-concert in de H. Antoniuskerk, waaraan diverse koren
van onze parochie Sint-Odulphus
van Brabant deelnemen. Iedereen
is welkom.
Vieringen
Woensdag 7 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Zaterdag 10 maart, 17.00u:
Eucharistieviering
met
zang
van enkele oudere leden van de
Gouden Appeltjes
Intenties: Franciscus van de Sande, familie Rovers-van Gestel.
Zondag 11 maart, 4e zondag van
de vasten, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gregoriaans koor
Intenties: Betje Smetsers-Swaans
nms buurtbewoners Nassaustraat,
jgt. Dulf en Lena van Vroenhoven-van de Vleuten, familie Van
de Sande-Oppers, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, familie San-

ders-van de Biggelaar, Piet van de
Sande, ouders Van de Sande-van
de Ven, ouders Neggers-van de
Pol, Marc Tonen nms collega’s Ergon.
Gedoopt: Jill van Gerven en Anne
van Rooy.

Overleden: Anna van der Velden-Schepens, 91 jaar. Sjef van
den Boom, 84 jaar
Mogen zij rusten in vrede

Antoniuskerk

Voorbereiding
Vorige week zondag stelden zich
de ruim vijftig a.s. communicanten
voor tijdens de eucharistieviering.
Bijna veertig van hen waren al op
dinsdag in ons Parochiecentrum
geweest, voor de eerste voorbereidingsavond o.l.v. de werkgroep.
Vandaag is de tweede voorbereidingsavond. Volop zichtbare en
hoorbare bedrijvigheid!
We bereiden ons ook voor op de
Goede Week en Pasen. Ook dat
vraagt veel inzet: er wordt met
zorg gewerkt aan de vieringen in
de Passietijd, de wakes en ook aan
de gezamenlijke korenmiddag a.s.
zondag: Kom, Passie. U bent welkom!
Vieringen
Zondag 11 maart, 11.00u 4e zondag Veertigdagentijd
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Bijzondere intentie
Eric Beekers
Zondag 11 maart, 14.00u
Kom,Passie korenmiddag m.m.v.
diverse koren uit onze parochie
Maandag 12 maart, 19.00u
Gebedswake
Overleden:
Eric Beekers, 58 jaar
Moge hij rusten in vrede.
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