
DIERENZEGEN 
Op 4 oktober zegenen we de dieren tijdens een korte viering om 18.00u bij 
de kapel in de Vleut, waarbij alle kinderen met hun huisdier welkom zijn. De 
dierenzegen heeft te maken met het feest van de H. Franciscus, die we dan 
herdenken. Hij hield veel van dieren. Dat heeft hij geleidelijk geleerd, zoals 
ook wij steeds meer leren hoe belangrijk het is om goed om te gaan met 
de dieren en onze aarde. Paus Franciscus heeft daartoe een oproep gedaan 
in zijn Encycliek ‘Laudato Si’. Wijze mensen willen niet alleen zélf van de aar-
de genieten, maar er zo mee omgaan, dat volgende generaties er ook nog 
goed op kunnen leven. De H. Franciscus leerde dat je niet bang hoeft te zijn 
voor zieke mensen. Dat was heftig, want hij had een melaatse omhelsd en 
zoiets deed bijna niemand, want iedereen was bang voor besmetting. Fran-
ciscus overwon zijn angst en ontdekte dat je van elk mens kunt houden. Zo 
ontdekte hij geleidelijk aan dat iedereen en alles wat leeft een geschenk, 
een zegen is, de moeite waard om blij mee te zijn en van te houden. Hij zag 
de dieren, de zon, de maan en de aarde als zijn vrienden. Hij heeft er een 
mooi gedicht over geschreven: ‘Het zonnelied van de H. Franciscus’. 
Als we de dieren zegenen, dan betekent dat ook dat wij blij zijn met alle 
dieren en dat wij willen leren hoe wij een zegen voor elkaar kunnen zijn. Dat 
kan als wij leren om van alle dieren en dingen op onze aarde te houden. Een 
goed begin is dankbaarheid voor alles wat leeft!

Dré Brouwers, pastor
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Maandagmorgen
Na een prachtig feest op 23 sep-
tember, werd het maandag. Die 
ochtend waren enkele harde wer-
kers (die ook op zaterdag al menig 
uur in de kerk gewerkt hadden) 
weer aanwezig om de laatste spo-
ren van het feest op te ruimen. 
Geen vlekje, geen kruimeltje, was 
er na hun noeste arbeid nog te 
zien. De was gedaan en alles zag er 
weer keurig uit. Gelukkig blijven 
de prachtige bloemstukken ons 
nog zichtbaar herinneren aan een 
mooie, inspirerende dag!
Dinsdagavond was de informatie-
avond voor het Vormsel. Wederom 
grote betrokkenheid. Ook van de 
Vormselviering op 24 november 
hopen we een mooie, inspireren-
de viering te maken. Aan de inzet 
van onze vrijwilligers zal het niet 
liggen! 

Vieringen
Zondag 7 oktober, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven m.m.v. het Lidwinakoor.
Intenties: Bijzondere intentie.

Dinsdag 9 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Uit dankbaarheid.

Dinsdag 9 oktober, 19.00u 
Voorbereidende viering Vormsel 
‘Wij zijn gedoopt’
Aalmoezenier Van Lieverloo + 
werkgroep

Korte berichten
In ons parochiecentrum is de Ge-
rarduskalender weer te koop voor 
€7,25.

Vieringen
Woensdag 3 oktober, 9.00u:  
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel 
Intenties: Ouders C. Vogels-van 
Erp, Corrie v. Summeren-van 
Dongen en ouders.

Donderdag 4 oktober, 18.00u:

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Viering in de Mariakapel in De 
Vleut met dierenzegen.

Vrijdag 5 oktober, 1e vrijdag van 
de maand
18.00u: Uitstelling van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders de Bresser-van 
Haren.

Zaterdag 6 oktober, 17.00u 
Eucharistieviering met koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Mies en Mien Kapteijns 
(verjaardag).

Zondag 7 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering met gemengd 
koor
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van 
Oirschot, fam. Van den Hurk-Ver-
bakel en dochter Anna, Harrie en 
Anneke v. Kronenburg, broers en 
zussen Van Tartwijk, jgt. Arnol-
dus van Rijssel, overl. ouders v.d. 

Meulengraaf-Geerts, Hein van 
Vlokhoven, Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps. 


