Een verrassing
Als u een bezoek brengt aan de kapel in de
Vleut, zult u verrast worden. Daar staat een
nieuw Mariabeeld met kindje Jezus. De vraag
was om een nieuw altaartje te zoeken, want
wat er stond was erg versleten. Wij zijn gaan
kijken in het depot van het bisdom, waar alle
spullen die na kerksluiting overblijven, terechtkomen. Wij vonden een stevige sokkel,
maar bovendien stond er een mooi Mariabeeld op. Er moest wel nog het een en ander aan gerestaureerd worden. Dat hebben
Toon van de Wiel en Mia Welvaarts deze keer
prachtig opgelost. Nu staat er dus een ander beeld op een stevige console, glimmend gelakt in botenlak. Volgens mij ziet het er prachtig uit. Ik zou
zeggen:“Mensen uit de Vleut, ga maar eens kijken”. Als jullie het goedkeuren,
zullen wij het op 19 augustus, tijdens de viering van ‘Maria ten Hemelopname’, inaugureren. Er is dan om 10.00u een viering in de openlucht. Misschien
is het aardig om een eigen naam te bedenken voor het beeld. Als u een
idee hebt, kunt u dat inleveren, in een gesloten enveloppe, op de pastorie
(Hoofdstraat 35). De kapelcommissie van de Vleut kiest de mooiste naam
uit en daarmee zegenen wij op 19 augustus het beeld in. Een naam voor
Maria is als een koosnaam voor iemand waar je veel om geeft. Een dergelijke naam wordt nog mooier als er een verhaal bij hoort van iets wat je in
contact met Maria ervaren hebt. Wij horen graag van u, want het is van belang dat die kapel een plek blijft waar mensen graag komen en iets van hun
vreugde en verdriet kunnen delen met de hemel, die overal toegankelijk is,
maar via Maria soms heel gemakkelijk.
Dré Brouwers, pastor

Antoniuskerk

Mail
Je ontkomt er niet meer aan:
e-mail. We krijgen er op het Parochiecentrum dagelijks de nodige
binnen: vragen, intenties, reacties
op verstuurde mail etc. etc. Sommige mail doet bij de lezer een
glimlach verschijnen, een blij een
dankbaar gevoel. Mail b.v. waarin
bedankt wordt voor een bewezen
dienst. Soms krijgen we ook onverwachte mail met een hartelijk
dankjewel en complimenten, zoals

na de Antoniusviering: parochianen lieten ons weten hoe ze die
dienst ervaren hadden: warme
betrokkenheid, mooie woorden,
ga zo door! We doen het niet voor
die mailtjes, maar het doet wel
goed!
Wij wensen u een vakantie die u
goed doet, met meer tijd om te genieten van de mooie, waardevolle
dingen die het leven biedt en veel
fijne, hartverwarmende momenten!
Vieringen
Vrijdag 13 juli: Kerk open van
09.00-12.00u
Zondag 15 juli, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
(organist)
Intenties: Uit dankbaarheid, bijzondere intentie.
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Korte berichten
Afgelopen zondag was er een
kinderbedevaart van de Nektariosparochie in Eindhoven (een orthodoxe streekparochie voor heel
Nederland). Wij hebben van de
bedevaartgangers een icoon van
Sint-Odulphus cadeau gekregen.
Vieringen
Woensdag 11 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag 13 juli, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 14 juli, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overl. Fam., Toon en
Miet van Laarhoven-Henst en
zoon Henk, Willemien Toebes.
Zondag 15 juli, 9.30u:
Eucharistieviering met orgelbegeleiding
Intenties: Jgt. Dientje Hulsen,
fam. Van Vlokhoven-Pijnenburg,
Adrianus Vermeulen en Maria
Versantvoort (verjaardag), Theo
en Drieka Vermeulen-Kemps, ter
nagedachtenis overl. familieleden
Van Doren, Jo Gijselhart (verjaardag).
Overleden: Harry van Elderen,
89 jaar en Jan Teepen, 71 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.
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