
Vanaf september H. Mis op 
woensdag om 9.00 uur 

Nu de vakantie weer voorbij is maken wij ons op voor het nieuwe werkjaar. 
Ook starten er weer heel wat zaken. Op 4, 5 en 6 september is er weer het 
jaarlijkse ontmoetingstriduüm. De vakantie sluiten wij als het ware af met 
de SBO-vriendendag (Stichting Behoud Odulphus) op zondag 26 augustus 
na de viering van 9.30u. 
Er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo is er al enkele weken een groep jongeren 
uit Eritrea die in de Sint-Odulphuskapel op zaterdag een viering heeft. Wij 
zijn daar blij mee, want dat is een goede manier om deze jonge vluchtelin-
gen te ondersteunen. Het is een grote groep van soms meer dan 50 men-
sen. Dus als u op zaterdag jonge mensen met witte doeken om, bij de kapel 
ziet lopen, dan zijn dat onze jonge gasten uit Eritrea. 
Straks zullen de vieringen, die in de zomer in de kapellen van Aarle en de 
Vleut hebben plaatsgevonden, op woensdag weer in de Sint-Odulphuska-
pel worden gehouden. Wel willen we de tijd veranderen: vanaf 5 september 
zal de H. Mis op woensdag niet meer ’s avonds zijn, maar ‘s morgens om 
9.00u.

Dré Brouwers, pastor
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Vieringen
Woensdag 22 augustus, 19.00u:  
Eucharistieviering in de Sint-    
Annakapel in Aarle 
Intenties: Fam. Rovers-van Ge-
stel, Hannie v.d. Sande.

Vrijdag 24 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint- 
Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 25 augustus, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 26 augustus, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
koor
Intenties: Hein van Vlokho-
ven (verjaardag), overl. fam. Van 
Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Petrus 
Nicolaas Spierings, ouders Frans 
en Anna Sleegers-van Doorn.
 
Bereiden zich voor op het 
huwelijk: Annemieke Wouters en 
Eric Camphens

Wat staat er 
op de planning?

Op zondag 9 september houden 
we weer onze jaarlijkse ‘Startvie-
ring’. Vanaf 11 september weer 
een woord- en communiedienst in 
onze Avondmaalkapel op dinsdag 
om 09.30u. Natuurlijk bent u van 
harte uitgenodigd deze viering bij 
te wonen! De H. Antoniuskerk is 

Antoniuskerk

dan niet meer op vrijdagochtend 
geopend. Ook de voorbereiding 
voor het Ontmoetingstriduüm, 
het feest op 23 september, het 
Vormsel op 24 november zijn al 
in gang gezet. En alle ‘gewone’ 
werkzaamheden? Die gaan na-
tuurlijk ook gewoon door!

Vieringen
Vrijdag 24 augustus:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 26 augustus, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijackers 
(organist) 
Intenties: Peggy Dittrich-Butter-
field, Mariet Kreijveld-den Otter, 
bijzondere intentie.


