
Vakantie
We stellen elkaar deze tijd vaak de vraag: “Ga je nog op vakantie en waar 
gaat de reis naar toe?” Ook in de parochie van Sint-Odulphus van Brabant is 
de vraag veel gehoord. Werken kan mooi zijn, maar iedereen droomt soms 
van vrijheid, lekker doen waar je zin in hebt. 
Aan veel dingen is te merken dat ’t seizoen ten einde loopt. Veel zaken, ook 
in onze geloofsgemeenschap, vragen om een afronding. Mensen krijgen 
de kriebels, ze willen er even tussenuit. Even loskomen van alles wat je da-
gelijks bezighoudt en wegtrekken: sommigen naar verre landen, met een 
zekere zon garantie. Eigenlijk hoef je om die reden op dit moment niet weg 
te gaan. 
Augustinus (een kerkvader en bisschop uit de 4e eeuw) verwonderde zich 
er al over en zei: “De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte 
van de bergen, de geweldige golven van de zee, de lange loop van de rivie-
ren, de uitgestrektheid van de oceaan en over de eeuwige kringloop van de 
sterren; maar aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij”.
In de vakantietijd mogen wij alles loslaten wat ons dagelijks drijft: ons wer-
ken, ons jachten en jagen, van alles moeten, carrière, vergaderen etc. We 
komen tot stilstand en we mogen tot onszelf komen. 
Onlangs las ik dat veel mensen hun laptop of mobiel meenemen om dage-
lijks mail te checken en op de hoogte te blijven van alle zakelijke beslom-
meringen. Het werk gaat dan door. Misschien een mooie oefening om de 
dagelijkse beslommeringen niet te nadrukkelijk mee te nemen en werk te 
maken van jezelf. 
Fijne vakantie!

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 18 juli, 19.00u:  
Eucharistieviering in de Mariaka-

Vieringen
Vrijdag 20 juli: Kerk open van 
09.00-12.00u

Zondag 22 juli, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Huub Verleg, Wouter 
Staals. Mariet Kreijveld-den Ot-
ter, uit dankbaarheid vanwege een 
verjaardag. 

Antoniuskerkpel in de Vleut 
Intenties: Fam. Rickelman-van 
der Velden, Broer Walravens, Jo 
van Overbeek-van Dijk, ouders 
v.d Ven-de Bresser en dochter 
Maria. 

Vrijdag 20 juli, 19.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Erik van Kollenburg 
(verjaardag). 

Zaterdag 21 juli, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang  
Intenties: Jan Wijnands.

Zondag 22 juli, 9.30u: 
Eucharistieviering met orgelbege-
leiding
Intenties:  Ad en Riek Verhoe-
ven-van Kronenburg, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Ou-
ders Van der Velden-Bots, Karel 
Ackerschott en dochter Hanni, 
Nout Fonken (verjaardag). Erik 
van Kollenburg (verjaardag). 

Bereiden zich voor op 
het huwelijk:
Edward Yadegharian en Mariam 
Muradian

Gedoopt: Jayvano Dufournij
Raf van der Looij
Mees Vandeberg
Lieke van Laarhoven

Overleden: Cor van den Hurk, 87 
jaar en Jan van Kuik, 86 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.


