Impressionisme in de
Sint-Odulphuskerk
Op zondag 21 oktober vindt, zoals vanouds, het Sint-Odulphus Najaarsconcert plaats in de onze kerk. Olga van der Pennen is initiator en organisator van dit concert, zij is tevens componist en programmadirecteur van
het Festival; Muzikale Oktober Best (MOB). Zij vertelt over dit concert: “De
herfst is altijd een enorme inspiratie geweest voor de kunstenaar. In 2018
herdenken we de Franse componist Claude Debussy (1862-1918). Impressionistische muziek, met een rijk klankkleurpalet, die ons uitnodigt om een
muzikale herfstwandeling te maken. Verder staat muziek van Maurice Ravel
en Leopold Godowsky op het programma. Zoals altijd bieden we een podium aan jonge muzikale talenten. De leerlingen van de Young Musicians
Academy (YMA) en de studenten van het Conservatorium in Tilburg o.l.v. de
befaamde pianiste en organiste Jelena Bazova hebben een mooi programma samengesteld en zullen dit ten gehore brengen.” De vleugel wordt
speciaal voor dit concert gebracht en is gesponsord door Piano’s Vleugels
Eindhoven. Het concert begint om 15.00u en duurt circa een uur. Er is geen
pauze. Het is gratis toegankelijk, u mag natuurlijk wel een vrijwillige bijdrage geven.
Dré Brouwers, pastor

Antoniuskerk

Een goed woord
Een goed woord is niet vanzelfsprekend. Hoe vaak reageren we
niet negatief op elkaar? Hoe vaak
reageren we niet geïrriteerd, hatelijk, ongeïnteresseerd, koel?
Hoe vaak worden onze reacties
niet ingegeven door jaloezie, door
het feit dat we eigenlijk niet kunnen uitstaan dat de ander het beter doet dan wij?
We zijn erg met onszelf bezig, met
onze eigen plaats, met onze eigen
verdiensten, met ons eigen eergevoel. Het goede woord heeft een
ander vertrekpunt.
Een goed woord kan alleen maar
opborrelen uit een eerlijke betrokkenheid op een ander. Een goed
woord is de grondbetekenis van

wat wij zegenen noemen.
We komen woorden te kort. Maar
het zit niet in de woorden. Het is
onze houding
en die voel je feilloos door de
woorden heen. Al onze kerkdiensten eindigen met een zegen. Eigenlijk een grandioos gebaar. Met
goede woorden en een goede houding laten zien dat de medemens
gezien wordt.
Uit: het verhaal van de week 7-102018, ‘Een goed woord’ door S.
Konijn.
Vieringen
Zondag 21 oktober, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
(organist).
Intenties: Bijzondere intentie.
Dinsdag 23 oktober, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo.
Intenties: Uit dankbaarheid.
Dinsdag 23 oktober, 19.00u
Voorbereidende viering Vormsel
‘Om te breken en te delen’
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Aalmoezenier Van Lieverloo +
werkgroep
Gedoopt: Melvyn Brouwers

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 17 oktober, 9.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan en Annie v.d. Sande-Essens (verjaardag).
Vrijdag 19 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 20 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering met Antoinette
van Roosmalen
Intenties: Nettie Brunenberg-Meesen (verjaardag).
Zondag 21 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering met gemengd
ZLTO-koor
Intenties: Arnoldus v.d. Ven en
Maria v.d. Ven-Latijnhouwers,
Jan Kroos (verjaardag), ouders
Essens-Latijnhouwers, Ad Verhoeven en Riek Verhoeven-van
Kronenburg, ouders Den Otter-Veraa, fam. Van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, Nettie Brunenberg-Meesen
(verjaardag),
Nard en Lena Hazenberg, Jan en
Betje Smetsers-Swaans.
15.00u: Sint-Odulphus Najaarsconcert
Overleden: Jacques Janssen, 94
jaar. Moge hij rusten in vrede.
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