EEN BIJZONDERE BAND
Nu het paasfeest dit jaar pas op 21 april zal zijn, is februari een maand waarin niet veel te doen valt. Carnaval is pas in maart en daarom hebben we
nu een soort time-out. In winkels liggen al chocolade-eitjes, want er is nog
steeds een band met de christelijke feestdagen, zoals het kerstfeest en het
paasfeest.
Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente,
daarom kan daar bijna een maand verschil in zijn. In de kerk vieren wij alvast
de zondagen door het jaar. Bovendien houden we in deze periode onze
actie ‘Kerkbalans’ om uw aandacht en bijdrage te vragen voor alle werk dat
wij als parochiegemeenschap doen.
Rustig is het in onze wereld en in ons land zeker niet. Ik mag constateren dat
er in toenemende mate een sociaal gevoel de kop opsteekt, zoals bij het opkomen voor een ‘kinderpardon’. Terwijl heel Europa zich zorgen maakt over
‘verrechtsing’ en ‘populisme’, demonstreren in België kinderen voor een beter klimaat. Het zijn misschien de grillen van een rijke bevolking, maar ik
ben blij als ik merk dat onze christelijke waarden en idealen breed worden
opgepakt in de maatschappij. Tegen de achtergrond van een dreigende
verharding op sociaal gebied, is dat een verademing. De zaadjes van Het
Woord, het goede nieuws van het Evangelie, ontkiemen kennelijk overal en
bij iedereen. Dat betekent toch dat ze wel gezaaid zijn en dat ze ook in onze
tijd nog massaal ontluiken en wasdom krijgen. Zo naar de wereld kijken
geeft hoop en vertrouwen en dat is goed, ook al lijkt er niet veel te gebeuren deze maand.
Dré Brouwers, pastor
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Tiny v. Laarhoven en
Theo v.d. Oever.

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 6 februari, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag 8 februari, 19.00u:

Zaterdag 9 februari, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overl. fam., ouders
Wijnands-Reijnen en zoon Jan,
jgt. Martin van der Pas.
Zondag 10 februari, 9.30u:
Eucharistieviering met gemengd
gregoriaans koor
Intenties: Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, jgt. Johannes Essens, jgt. Theo v.d. Heijden, Jan v.
Kuik (verjaardag) nms vrouw en
kinderen, jgt. Rien van den Big-
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gelaar, Jan van der Hamsvoort,
Sjaan van Vroenhoven-de Bresser,
ouders Van den Hurk-Merks, ouders Sleegers-van Doorn, Piet en
Marie v. Genugten-van Eerdt.

Antoniuskerk

Een koude mis?
Hadden we onlangs te kampen met
het gemis, door ziekte, van een organist: hij was afgelopen zondag weer
present! Helaas bleek de verwarmingsketel niet te werken. Tegenslag,
die omgebogen werd in een verkorte
viering, waarin we het vooral moesten
hebben van de warme woorden van
de pastor en uw aanwezigheid en betrokkenheid. Er werd weinig gezongen en zelfs de preek werd niet gehouden. Elke week wordt die op onze
website gezet en dus kunt u ook deze
met zorg voorbereide preek thuis nog
eens lezen.
Vieringen
Zondag 10 februari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv Jan Kievit.
Intenties: Bijzondere intentie.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot van
koffie/thee.
Dinsdag 12 februari, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met pastor Van
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
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