
De schapen luisteren 
naar zijn stem

Iedere stem heeft een eigen klank en intonatie. Je stem zegt iets over wie je 
bent en verraadt hoe je je voelt. De schapen luisteren naar zijn stem. Ik denk 
niet dat de schapen alleen luisteren omdat ze de stem van de herder weten 
te onderscheiden van degene die misschien met kwade bedoelingen de 
schaapskooi binnen wil dringen. Het is ook belangrijk wát de herder zegt. In 
het evangelie staat uitdrukkelijk: ‘Hij roept de schapen bij hun naam’. Voor 
de herder is elk schaap er één, met een eigen karakter en uniek. 
Voor Jezus is elk mens er één, een apart individu, een bijzonder mens met 
een persoonlijke geschiedenis, met een eigen naam. Je naam is, net zoals 
je stem, ook iets speciaals. Je naam onderscheidt je van anderen, is met 
zorg door je ouders uitgekozen en zegt iets van je. Je luistert beter als je 
wordt aangesproken met je naam. Je vindt het prettig als mensen je naam 
nog weten. Ik probeer altijd de namen van degenen die ik ontmoet te ont-
houden. Dat lukt niet altijd, maar meestal weet ik wel wie ze zijn, omdat 
ik onthoud wat zij mij vertelden: hun persoonlijke geschiedenis, hun eigen 
unieke verhaal. 
Jezus roept ons bij onze naam. Hij kent ons verhaal, onze persoonlijke ge-
schiedenis, weet wie we zijn. Als Hij onze naam noemt, doet Hij dat omdat 
we voor Hem van betekenis zijn, omdat Hij van ons houdt. Iemands naam 
en stem kennen wil zeggen, dat je die persoon kent, dat je weet wie je voor 
je hebt, dat je zijn verhaal kent.
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Korte berichten

Op zaterdag 8 juni is er om 17.00u een 
gebeds/communieviering. Alle pasto-
res zijn aanwezig bij de laatste viering 
in de kerk van Spoordonk.
Op zondag 9 juni, Pinksteren, vieren 
wij het feest van Odulphus met een 
kleine processie en een viering in pas-
torietuin. Als het regent blijven wij in 
de kerk. 

Samen op 
bedevaart naar 

Kevelaer

Op donderdag 22 augustus a.s. is de 
bedevaart naar Kevelaer, een bekend 
Maria-bedevaartsoord en ideale 
plaats om samen het geloof te vieren. 
Naast de vieringen is er ook tijd om 
het gezellige stadje te bezoeken.
Vertrek vanuit Best rond 8.00u per 
luxe touringcar. De precieze tijd en 
opstapplaats hoort u na opgave. Een 
rollator of een inklapbare rolstoel kan 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 9 juni, Hoogfeest van 
Pinksteren, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv het Lidwinakoor
Intenties: Jgt. Paul van Genuch-
ten.

Maandag 10 juni, 2e pinksterdag, 
11.00u
Woord- en communieviering met 
pastor Van Lieverloo, mmv het 
Klumpkeskoor.
Intenties: ouders v. Dongen-van 
der Hijden

Dinsdag 11 juni, 09.30u Avond-
maalkapel, woord- en communie-
viering met pastor Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

mee (graag doorgeven). Pelgrims die 
afhankelijk zijn van een rolstoel kun-
nen alleen mee als ze een begeleider 
hebben. Voor meer informatie zie 
website www.odulphusvanbrabant.
nl. (Klik op agenda - 22 augustus).
Aanmelden kan tot 1-8-2019 bij Joke 
en Fried van Aken: e-mail jokevan-
aken@home.nl of telefonisch 0499-
310807. De kosten bedragen €17,- 
p.p. (kinderen tot 12 jaar €8,-). Het be-
drag graag voor 1-8 overmaken naar 
NL10RABO 0101011504 t.n.v. G.H.G. 
van Aken.

Vieringen
Woensdag 5 juni 
09.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering, Maria-
kapel in De Vleut
Intenties: Overl. ouders Van den 
Heuvel-van der Vleuten, Maria 
Hulsen-van Rooi, gebr. Walra-
vens, Frans Baaijens, Jo van Over-
beek. 

Vrijdag 7 juni, 1e vrijdag van de 
maand
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 8 juni, 17.00u:
Gebeds/communiedienst mmv 
Vleuts Volk
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 

Koning en overl. fam., Johan van 
Kollenburg (verjaardag).

Zondag 9 juni Hoogfeest van 
Pinksteren
11.00u: Openluchtviering met 
korte processie naar de pastorie-
tuin mmv gemengd koor, harmo-
nie Sint-Caecilia, Sint-Odulphus-
gilde en volkszang
Intenties: Jan en Betje Smet-
sers-Swaans, Betsie en Sjaak Pij-
nenburg, Jan de Bresser, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, 
Jan Wijnands, Jan v.d. Loo nms 
Sint-Odulphuskoor, overl. fam. 
Van Kuik-v.d. Vorstenbosch, ou-
ders Van Heerebeek-v.d. Bigge-
laar, Hein van Vlokhoven, Frans 
en Anna Sleegers-van Doorn en 
zoon Peter, ouders Van den Hurk-
Merks, Marinus en Riek Schee-
pens-Latijnhouwers en dochter 
Ria en kleinkinderen Luca en 
Levi, Marinus en Anna van Hee-
rebeek-Stabel, Elisabeth van der 
Velden-Bots. 

Maandag 10 juni, 2e pinksterdag
09.30u: Eucharistieviering met 
volkszang
Intenties: Ad Verhoeven en Riek 
Verhoeven-van Kronenburg (ver-
jaardag).

Bereiden zich voor op het huwe-
lijk: Tim Kamminga en Gisele de 
Oliveira-Soto

Overleden: Piet van de Ven, 89 
jaar. Moge hij rusten in vrede.


