
OUR PLANET
Geboeid heb ik gekeken naar de documentaire ‘Our Planet’, die op een 
wonderbaarlijke manier de schoonheid en tevens de kwetsbaarheid van de 
schepping in beeld brengt. Ik genoot ervan. Met David Attenborough als 
bevlogen verteller brengt de serie aan het licht hoe alles met elkaar samen-
hangt in de natuur. Zelfs het kleinste organisme doet ertoe. Wist u dat het 
fytoplankton in de oceanen -microscopisch kleine plantjes- zorgen voor de 
helft van alle zuurstof die je bij elke inademing binnenkrijgt? Als je deze 
gegevens tot je laat doordringen, krijg je alleen maar diep respect voor die 
wonderlijke samenhang, die voortkomt uit een bron die wij ‘God’ noemen. 
Wetenschap omtrent het leven op aarde is niet strijdig met dat geloof. In-
tegendeel: het onderstreept alleen maar het wonderlijke karakter van dat 
leven in al zijn bonte vormen. Overigens toont niet alleen een prachtige 
Tv-documentaire dat. Stilstaand bij het insectenhotel in ons achtertuintje 
zie ik hoe kleine wesp-achtigen de holle bamboestaafjes inkruipen en met 
vlijt en vakkundigheid dichtplamuren. Het evangelie van de schepping 
wordt overal verkondigd, als je het maar wilt zien. Je hoeft niet het vlieg-
tuig naar Afrika, Bali of Australië te nemen om je te verwonderen over de 
schoonheid van ‘our planet’. De schoonheid is overal om je heen en jij hoort 
erbij!
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Korte berichten

Van 22 april tot 6 mei a.s. is het paro-
chiecentrum alleen geopend op dins-
dag- en vrijdagochtend.

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Vieringen
Zondag 28 april, 11.00u  
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijackers
Intenties: Henricus Leijtens (ver-
jaardag) en Barbara Leijtens-v.d. 
Kerkhof, Sjef en Nellie Frede-
riks-v.d. Wijdeven, Jan en Mia de 
Wert-v.d. Heuvel.

Dinsdag 30 april, 09.30u Woord- 
en communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo. Intenties: Bijzondere intentie.

Van mei tot september zullen op de 
woensdagen er weer H. Missen zijn 
om 19.00u. in de kapel van Aarle in de 
even kalenderweken en in de kapel 
in de Vleut in alle oneven weken. De 
H. Mis van 9.00u in de Odulphuskapel 
gaat gewoon door.

Vieringen
Woensdag 24 april, 9.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 26 april, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Ouders Willem van 
Laarhoven-v.d. Biggelaar en zo-
nen Hein, Tiny en Kees, Ben 
Leeneman.

Zaterdag 27 april, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Antoinet-
te van Roosmalen
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 28 April, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Harrie en Anneke van 
Kronenburg, jgt. Jan Kroos, jgt. 
Johannes Leijtens, overl. ouders 
Leijtens-v.d. Kerkhof, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Mari-
nus van Diesen en Huberta van 
Diesen-van Rosendaal, Diana de 
Bresser-van Hoorn (verjaardag), 
familie Sanders-v.d. Biggelaar, 
fam. v.d. Sande-Oppers.

Bereiden zich voor op het hu-
welijk: Wilbert van Kemenade en 
Lisa Kessels


