EEN ‘VER-WEG-GESPREK’
Ze lopen over het kerkplein, een heel jong stel. Hij duwt een kinderwagen
en zij loopt ernaast, ze zijn allebei in gesprek… met hun IPhone. Ze staan
in contact met weet ik wie. Het is prima, misschien, maar zo anders. Als wij
vroeger in contact stonden met ‘ver weg’, was dat alleen mogelijk in gebed.
Je kon nog niet ‘bellend’ over straat lopen. Maar nu kan dat wel. En wat moet
dat veel tijd kosten. Zal de moderne mens, zal de mens nog tijd hebben voor
een echt ‘ver-weg-contact’ met God en is daar ontvangst? Aan God zal het
niet liggen, die is er net als altijd. Maar kunnen wij daarin geloven en als wij
al kunnen geloven, wat zoeken wij dan bij God? Zal dat zijn wat wij net niet
kunnen. Dat zal Hij misschien niet geven, want Hij is geen ‘gatenvuller’. Wat
Hij wel geeft, vragen wij niet, misschien. Heel veel tederheid bij alles wat wij
doen en wat wij zijn. Daar is Hij goed in, dat geeft Hij graag en overvloedig.
Maar daar moeten wij dan wel om vragen, want Hij dringt het ons niet op.
Dré Brouwers, pastor

Korte berichten
Op 13 en 14 april vieren wij Palmzondag. Alle kinderen die een Palmpasen-stok versieren kunnen die tijdens
de viering op 13 april om 17.00u en
op 14 april om 9.30u meebrengen
naar de kerk en laten zegenen, om
die later aan iemand cadeau te geven.
Tijdens de vieringen is er een kindernevendienst in de kinderkerk, waar
je een Palmpasen-stok krijgt en kunt
versieren.
Vieringen
Woensdag 10 april, 9.00u

Gedoopt: Mats Vink

Overleden: Frans Gouw 95 jaar,
Jac Mutsaers, 82 jaar, Jan van Oorschodt, 86 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Odulphuskerk

jgt. Johannes Leijtens en Francina Leijtens-Appeldoorn, Theo en
Drieka Vermeulen-Kemps, Janus
Walravens (verjaardag).

Vrijdag 12 april, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan Schepens nms de
fietsgroep, overl. fam. Van der
Looij-van Eert, jgt. en verjaardag
Jan en Annie v.d. Sande-Essens en
kleinkind Femke van den Hurk
(verjaardag), Theo en Anna van
der Velden-Schepens.
Zaterdag 13 april, 17.00u:
Eucharistieviering mmv volkszanggroep
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overl. fam., Jos en
Gerd-Jan van Dijk, Jan Bogers en
zijn zoon Frank Bogers.
Zondag 14 April, Palmzondag,
9.30u:
Eucharistieviering met gemengd/
gregoriaans koor
Intenties: Harry v.d. Sande
nms de buurt, familie Van den
Hurk-Verbakel en dochter Anna,
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Nieuws

Deze week ontvangt u de Nieuwsbrief, met daarin alle vieringen en
activiteiten in de Goede Week. In het
Antoniusnieuws vindt u het plaatselijke nieuws uit onze geloofsgemeenschap.

Vieringen
Vrijdag 12 april 14.00u
Huwelijk Tim Martens en Bo van
Schaijk.

Zondag 14 april, 11.00u P a l m zondag			
Eucharistieviering met palmwijding met pastor Papenburg, m.m.v.
het Lidwinakoor
Intenties: Piet Boerenkamp en
Annie Boerenkamp- Verhoeven.

Dinsdag 16 april, 09.30u Woorden communieviering in de Avondmaalkapel met pastor Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
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