Dieven
Afgelopen week hebben dieven geprobeerd in te breken in de H. Antoniuskerk. Onze kerk is niet zo oud en heeft vanaf bouwpastoor Duffhauss, vooral
geïnvesteerd in mensen, dus valt er niets antieks of kostbaars te halen. De
schade aan het gebrandschilderde raam is echter aanzienlijk. Het gaat om
één van de ‘schaapjes-ramen’ van kunstenaar- glazenier Pierre van Rossum.
In verhaal en beeldtaal zijn schapen en lammeren het symbool voor de
(gelovige) mens. Jezus wordt vaak neergezet als de goede herder die zorgdraagt voor de aan hem toevertrouwde schapen en lammeren. Deze zachtaardige dieren zijn volgzaam en voelen zich als kudde een eenheid. Dwaalt
er een af, dan brengt de herder liefdevol het afgedwaalde dier weer terug
in de kudde. Dit wordt op prachtige wijze in de Antoniuskerk afgebeeld. De
rij schaapjes wordt hier en daar onderbroken door de uitbeelding van een
opspringende bron of waterput. Deze staan symbool voor de 7 sacramenten waardoor de lammeren ‘verfrist en versterkt’ worden. Opvallend is dat
alle schapen zich bewegen naar de voorkant van de kerk, waar het altaar
zich bevindt, de zetel van hun herder Jezus. Sommige schapen worden vlug
lopend afgebeeld, niet gehinderd door blaffende of bedreigende monsters.
Anderen zijn traag of kijken nog even om.
Vanzelfsprekend zal het raam hersteld worden. Het is een kostbaar gegeven in onze sobere en eenvoudige kerk. Het raam is destijds door parochianen geschonken en wij voelen ons symbolisch verantwoordelijk voor de
generaties parochianen van toen en nu. De ramen zijn daarvan een mooie
metafoor.

Korte berichten
Zaterdag 9 juni is bij de H. Eik in
Oirschot de dankviering voor de
kinderen die dit jaar hun eerste
H. Communie gedaan hebben. We
gaan er met de huifkar naar toe
en hebben een dankviering in de
kapel, daarna is er friet (u moet
zich wel aanmelden). Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de
website.
In de kerk is op 9 juni (feestdag onbevlekt hart van Maria) om 17.00u
een Woord- en communieviering.

Zondag 10 juni, 9:30u:
Eucharistieviering m.m.v. het gemend koor.
Intenties: Dien de Vroom-Aaldering, Ad Verhoeven en Riek
Verhoeven-van Kronenburg, Betsie en Sjaak Pijnenburg, Theo en
Drieka Vermeulen-Kemps, Elisabeth van der Velden-Bots, Hendrik Walravens en dochter Jeanne
en zoon Leon.

Gedoopt: Stef van Haaren en James de Jong

Antoniuskerk

Een beetje minder

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Intenties: ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie , Johan van Kollenburg (verjaardag),
jgt. Jo Gijselhart, Willemien Toebes.

Vieringen
Woensdag 6 juni, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in de Vleut.
Intenties: Bijzondere intentie,
Broer Walravens, Maria Hulsen-van Rooij, Jo van Overbeek-van Dijk, Jan Kemps, Nolda
van Oirschot-van Eerdt (sterfdag) en overl. familie, ouders van
Ech-Suetens, Jan Suetens, Janus
van Gerwen, Hella Reijnders van
der Heijden nms Broederschap
Hakendover, Jo van der Vleuten-Evers en kleinzoon Geert en
familie.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 8 juni, 19:00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel, feest van het
Heilig Hart van Jezus.
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 9 juni,17.00u:
Woord en Communiedienst in
de Sint-Odulphuskerk m.m.v. de
Cantors.

Op zondag 17 juni vieren we het
feest van de H. Antonius. Na de
Antoniusviering gaan we een beetje
met zomerreces. Een beetje maar,
want de Nieuwsbrief verschijnt
nog, de zondagsvieringen, al het
‘gewone’ werk en de zorg voor
onze parochianen gaan gewoon
door. Een beetje minder, want de
viering op dinsdagochtend komt
na 19 juni te vervallen. De werkgroepen vergaderen wat minder,
maar intussen wordt er ook al gewerkt aan nieuwe initiatieven en
een speciale viering in september.

Vieringen
Zondag 10 juni, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Corry de Vries, ouders
Bakkers en zoon Stephan, Wim
Broeders, Paul van Genuchten.

Dinsdag 12 juni, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Wim Broeders.

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
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e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131
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