
HEILIGE MIS IN DE KAPELLEN
In de tweede helft van april naderen wij alweer de meimaand. Voor onze 
kinderen begint mei al meteen met een vakantie. Vanaf 27 april, als wij 
koningsdag vieren en ook met de herdenking van onze dierbare oorlogs-
slachtoffers op 4 mei is ons land altijd nog gekenmerkt door een grote 
verbondenheid. Als kerk willen wij ook verbondenheid laten zien met de 
verschillende wijken van onze parochie en vieren we in de meimaand op 
verschillende dagen de H. Mis buiten. We beginnen op zaterdag 5 mei: dan 
vieren we de H. Mis van 17.00u in de openlucht bij de kapel van de Heikant. 
In de Sint-Odulphuskerk is dan geen viering. Onze kapellen worden heel 
goed bezocht. In de maanden mei t/m augustus vieren wij ook dit jaar de H. 
Mis op woensdag om 19.00u bij een van onze kapellen. Op de woensdagen 
in de even kalenderweken in de kapel van Aarle en op de woensdagen in de 
oneven kalenderweken bij de kapel in de Vleut. Van mei t/m augustus is er 
dan dus op woensdag geen H. Mis in de Sint-Odulphuskapel. De meditaties 
van de WCCM op woensdag om 20.00u zijn wel gewoon in de Odulphuska-
pel. Mocht het op een van de oneven woensdagen regenachtig weer zijn, 
dan luiden om 18.30u de klokken en is de H. Mis wel in de Sint-Odulphus-
kapel. Voor slecht weer op 5 mei geldt: dan luiden om 16.30u de klokken en 
is de H. Mis in de Sint-Odulphuskerk. Voor Aarle is dat niet nodig, want daar 
kunnen wij meestal binnen terecht. 
Van harte wens ik iedereen een zonnige zomer en als een keer de zon niet 
schijnt toch een zonnig gevoel vanbinnen.

Dré Brouwers, pastor.
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Ook u bent 
welkom

Zoals u vorige week al hebt kun-
nen lezen, gaan we op 8 mei a.s. 
op bedevaart naar de H. Eik. Als 
u mee wilt gaan, bent u van harte 
welkom! Graag wel even aanmel-
den op ons Parochiecentrum, tel. 
371276 of per mail. Voor de bus 
geldt: vol is vol. Natuurlijk kunt 
u ook op eigen gelegenheid naar 
Oirschot gaan, maar ook dan zou 
het fijn zijn als u dit even laat we-
ten. Welkom bent u ook tijdens de 
vieringen. Op dinsdagochtend in 
onze Avondmaalkapel en als u dat 
wilt, staat daarna de koffie voor u 
klaar op het Parochiecentrum. 

Vieringen
Zondag 22 april, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg m.m.v. familiekoor v.d. 
Biggelaar
Intenties: Jan en Lenie van Ger-
ven-van Och, Marian van der Eer-
den-Zeeuwen, Joke Broeders-van 
Bommel, Piet Peeters.

Dinsdag 24 april, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo
Intenties: Piet Peeters
Joke Broeders – van Bommel.

Overleden: Piet Peeters, 72 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.

Korte berichten
In de meivakantie van 27 april t/m  
4 mei a.s. is ons parochiecentrum 
gesloten. 

Vieringen
Woensdag 18 april, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Familie Rickelman-van 
der Velden, Janske van den Boom-
van Aaken (verjaardag). Annie 

van de Sande-Essens (verjaardag), 
Femke van den Hurk (verjaardag). 
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 20 april, 19.00u.:
Eucharistieviering in de Sint- 
Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 21 april, 17.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Ouders v.d. Meulen-
graaf-Geerts, ouders Hurks-Es-
sens en familie, fam. Van der 
Heijden-Schellekens en Nol van 
Heerebeek.

Zondag 22 april, 09.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Lamberdina de Bres-
ser-van Hoorn, Harrie en Anneke 
van Kronenburg, Theo en Drieka 
Vermeulen-Kemps, familie San-
ders-van de Biggelaar, Janus Wal-
ravens (verjaardag), Toon Stabel, 

ouders Russens-Putmans en zoon 
Jan en dochter Ria.

Gedoopt: Fenna Bressers

Overleden: An van Eijndho-
ven-Withagen, 92 jaar. Moge zij 
rusten in vrede.


