
HOLY SHIT
AnneMarie -de beheerster van onze kerkhoven- met haar groene hart, 
maakte met carnaval een alcoholvrij rondje om de basiliek. Na een paar 
uur had ze een volle kruiwagen aan rommel verzameld. Merendeels plastic 
zakjes met hondenpoep. “Holy shit”, dacht ik, toen ze me de foto’s appte. Ik 
hield van honden en begreep dat ze hun behoefte moesten doen, maar niet 
dat er baasjes waren die hun hand in een zakje staken, de dampende brij 
van hun huisdier omklemden en een knoopje in het zakje legden om het 
vervolgens heimelijk over het hek van de kerk te zwiepen. Had men schijt 
aan de kerk of was dit gewoon ordinaire onverschilligheid ten aanzien van 
onze leefomgeving? Ondertussen keken we in de kerk op zondag naar het 
inspirerende hongerdoek van de Duitse kunstenaar Uwe Appold. Het was 
een roep om ons verantwoordelijk te voelen voor de toekomst van Moeder 
Aarde. Het doek heeft als titel gekregen: ‘Mens, waar ben je?’ Speciaal in de 
Vastentijd mogen alle mensen zich die vraag ter harte nemen; ook honden-
bezitters met een lastig plastic zakje. Kom eens kijken naar het hongerdoek! 
Het hangt in alle kerken van Odulphus van Brabant. 
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Voorstellen

Bijna 60 kinderen doen op 19 mei hun 
Eerste H. Communie in de Sint-Odul-
phuskerk. De voorbereiding is inmid-
dels gestart en de a.s. communican-
ten stellen zich in onze kerk, tijdens 
de viering op 24 maart, aan u voor. U 
bent van harte welkom!

Vieringen
Zondag 24 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv De Gouden Appel-
tjes.
Intenties: Regina van Deur-
sen-Beekman.

Dinsdag 26 maart, 09.30u Woord- 
en communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Bereiden zich voor op hun ker-
kelijk huwelijk: Tim Martens en 
Bo van Schaijk.

Antoniuskerk

Vieringen
Woensdag 20 maart, 9.00u 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties.

Vrijdag 22 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel

Odulphuskerk

Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 23 maart, 17.00u:
Eucharistieviering mmv volks-
zanggroep
Intenties: Willemien Toebes, ou-
ders De Bresser-van Weert en 
zoon Frans, Sjaan van Hal-van 
Kollenburg, Antoon v.d. Sande.

Zondag 24 maart, 3e zondag van 
de vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Ad Verhoeven en Riek 
Verhoeven-van Kronenburg (ver-
jaardag), Harrie de Bruin (ver-
jaardag), jgt. Jan de Bresser, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, Jan 
Schepens, jgt. Adrianus de Bres-
ser, Gonnie de Bresser (verjaar-
dag), Jan v.d. Sande (verjaardag), 
Celsia v.d. Sande-Verhagen, jgt. 

Janus Walravens, Janus v.d. Sande 
(verjaardag), Janus van Overdijk 
(verjaardag), overleden ouders 
Van Sonsbeek-Liefkens en José, 
Jan, Gerrie en tante Cor, jgt. Hen-
drikus Jansen, Jan v.d. Loo nms 
Sint-Odulphuskoor.


