
ER GEWOON TE ZIJN
Dit jaar zal de processie, op verzoek van het Gilde, op zondag 3 juni zijn. Veel 
mensen zijn al weken bezig met de voorbereiding. Terwijl de bedevaarten 
toenemen, zijn de processies de afgelopen tijd steeds minder geworden. 
Wij vonden dat een argument om door te gaan, maar er moeten natuurlijk 
wel mensen zijn, die hun medewerking willen geven. Dat is dit jaar weer 
gelukt, maar voor de toekomst moeten we misschien toch denken aan een 
alternatief. Ideeën zijn welkom, met dien verstande dat ieder idee een ver-
antwoordelijkheid is. Ideeën die anderen mogen uitvoeren zijn welkom, 
maar zullen langer in de kast blijven liggen, dat zult u wel begrijpen. 
Dit jaar hebben wij, heel verrassend, een vraag gekregen voor een kinder-
bedevaart naar Sint-Odulphus van de Nectariusparochie, een Orthodoxe 
parochie in Eindhoven, met een picknick in de tuin. We hebben daar na-
tuurlijk in toegestemd. Soms is het opmerkelijk dat mensen nog heel veel 
voor hun geloof over hebben en waarom zouden oude vormen niet nieuw 
beleefd kunnen worden? Daarom verheug ik mij op de processie ook dit 
jaar. Er is iemand gevonden die de traktatie bij de koffie (na afloop) zal spon-
soren. Zo belooft het weer een gezellig samenzijn te worden, zeker als het 
weer meewerkt. Aalmoezenier van Lieverloo is bereid gevonden om de ho-
milie te verzorgen. Ieders bijdrage is welkom in onze parochie. Juist daarom 
blijft de kerk bij weer en tegenwind altijd nog boeien, ook vandaag nog. 
Wij zijn misschien meer dan ooit een signaal van hoop, die iedereen nodig 
heeft, zeker als wij dienstbaar zijn en niets eisen van mensen, maar er wel 
gewoon te zijn.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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De kerkklokken 
luiden

Met bewondering tuurt Thijs naar 
de hoge toren waaruit de klanken 
van de kerkklokken zich versprei-
den over het dorp. “Luiden die 
klokken nu speciaal voor opa?” 
vraagt hij aan zijn moeder. “Spe-
ciaal voor opa”, zo geeft moeder 
antwoord, “de kerk laat horen dat 
we nu opa gaan begraven op het 
kerkhof”. 
Met deze tekst begint de nieu-
we uitvaartfolder van onze paro-
chie Sint-Odulphus van Brabant. 
Hierin vindt u alles over de ge-
bruiken rond een overlijden, hoe 
de afscheidsviering kan worden 
ingevuld en de mogelijkheden tot 
nazorg. Het is een eenvoudige, 
informatieve, met zorg samenge-
stelde folder. De folder is o.a. ver-
krijgbaar in onze kerken en paro-
chiecentra. 
 
Vieringen
Zondag 3 juni, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Henricus en Barba-
ra Leijtens – v.d. Kerkhof, Wim 
Broeders, Wim Berkers, Corry de 
Vries, ouders Bakkers en Stephan.

Dinsdag 5 juni, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo
Intenties: Wim Broeders

Overleden: Wim Broeders, 85 
jaar. Moge hij rusten in vrede.

Korte berichten
We willen een oproep doen i.v.m. 
de jaarlijks Odulphusprocessie op 
zondag 3 juni a.s. Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar meisjes uit groep 
1 t/m groep 4 die het leuk vin-
den om als bruidje in de processie 
mee te lopen. Wij zorgen voor een 
mooie jurk die geleend kan wor-
den; passen hiervan is op donder-
dag 31 mei van 15.00- 17.00 u. (of 
op afspraak) bij Ans van Loosdregt, 
Vuurdoornstraat 16. Ook vragen 
wij jongens en meisjes vanaf ± 9 
jaar en/of ouders die mee willen 
lopen om tijdens de processie beel-
den e.d. te dragen. We verzamelen 
om 10.20u in de Odulphuskerk en 
vertrekken rond 10.30u in proces-
sie richting Vuurdoornplein, waar 
om 11.00 u. de H. Mis zal plaats-
vinden. Na afloop kan er gezamen-
lijk koffie gedronken worden. Wie 
zich wil aanmelden of meer infor-
matie wil, kan hiervoor terecht bij: 
- Femke Vermeer, tel.nr 372294 of 
e-mail: femkeenjan@home.nl  Ans 

van Loosdregt, tel.nr 373261 of 
e-mail: ansvanloosdregt@onsmail.
nl  Jacinta van Zummeren, tel.nr 
399947 of e-mail: fam.zumme-
ren@onsmail.nl 

Vieringen
Woensdag 30 mei, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-An-
nakapel in Aarle
Intenties: Hannie v.d. Sande, 
Toon en Drika van den Hurk-La-
tijnhouwers.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 1 juni 1e vrijdag van de 
maand
18.00u: aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 2 juni,17.00u:
Eucharistieviering mmv Koor Zin-
gen doet leven
Intenties: Jo van Oorschodt
Zondag 3 juni, Processie Vuur-
doornplein 
10.30u: Opstelling in de Naza-
rethstraat
10.40u: Vertrek processie vanaf 
het kerkplein
11.00u: Openluchtviering Vuur-
doornplein
Intenties:  Jan en Diny Hul-
sen-van Oirschot, Cor en Dina 
van Kollenburg-van Heerebeek, 
Anna Lucia de Koning (verjaar-
dag), Henricus Leijtens en Barba-
ra Leijtens-van de Kerkhof, broers 

en zussen Van Tartwijk, Hein 
van Vlokhoven, Betsie en Sjaank 
Pijnenburg, Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, Frans en Anna 
Sleegers en zoon Peter, ouders 
Van den Hurk-Merks, Paul en 
Leny Neggers, Toon Reijnders en 
Maaijke,  Marinus en Riek Sche-
pens-Latijnhouwers en dochter 
Ria en kleinkind Luka, ouders van 
der Velden-Bots en Harriette van 
Vught-van der Velden, overleden 
fam. van Kuik van de Vorsten-
bosch en ouders v. Heerebeek-v.d. 
Biggelaar, overleden ouders van 
Beerendonk- Schepens en zoon  
Harrie, Martien Hulsen ( verjaar-
dag).


