Aalmoezenier
Sinds 2008 werken er aalmoezeniers in de kerkgemeenschap van de Beerzen. Vroeger kenden we aalmoezeniers voor speciale groepen, jongeren,
gevangenen e.d. Geestelijken die door de week niet in een parochie werkten, maar zich met die groepen bezighielden. Toen Nederland nog een leger in Indonesië had, gingen er geestelijken mee om voor die militairen te
zorgen. Hun taak was veelomvattend, want behalve artsen waren er nog
geen andere hulpverleners (psychologen, maatschappelijk werkers e.d.). Later kwamen er ook legerpredikanten voor de protestante militairen en humanistisch raadslieden, legerrabbijnen en kortgeleden pandits en imams
bij, zodat nu elke geloofsvorm eigen mensen kent. Als de legereenheid waar
zij aan zijn toebedeeld in Nederland verblijft, hebben zij een kantoor op de
legerplaats. Ze gaan mee op oefening, begeleiden soldaten in opleiding, in
problemen (b.v. met een bepaald bevel), sterfgevallen, ziekenbegeleiding
en diensten te velde, mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. Gaat
de eenheid op uitzending, dan gaat de aalmoezenier mee. Meer dan thuis,
komen bij de militairen dan vragen rond gebruik van geweld (tijdens een
oorlog m.n.), heimwee (6 maanden van huis), begeleiding van sterfgevallen
(bommen, beschietingen ed.), vooral ook voor de eenheid die achterblijft.
Verder verzorgen zij daar diensten, soms voor katholieken, soms algemeen.
Ze dragen een uniform, maar zijn duidelijk als aalmoezenier herkenbaar
(geen wapen).

Driekske v.d. Loo-Snelders, jgt.
Hendrica v.d. Sande-Spanjers, ouders Van der Velden-Bots, ouders
De Beer-Schoenmakers en zonen
Jan, Jos en Dré.

Maandag 17 juni,
Gildemis, 10.30u: Eucharistieviering mmv Bert van Hoof (zang) en
Gerard Beenker (organist)
Intenties: Voor de leden en overleden leden van het Gilde, Wil de
Bresser, Jan van de Sande.

Bereiden zich voor
op het huwelijk:
Tim Kamminga en Gisele de
Oliveira-Soto
Overleden:
Riet van Kollenburg, 85 jaar en
Jasna Legius-Premuz, 66 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Aalmoezenier Paul Versteegh

en Mariet de Bresser-van der Velden, Jo en Dien Blummel-Smetsers, Wim Essens en kleinzoon
Wim.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op 17 juni om 10.30u wordt de H. Mis
opgedragen voor de leden en overleden leden van het Sint-Odulphusgilde.
Vieringen
Woensdag 12 juni
09.00u:
Eucharistieviering,
Sint-Odulphuskapel
19.00u:
Eucharistieviering,
Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Ouders Jan de Bresser

Vrijdag 14 juni, 19.00u:
Eucharistieviering,
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ria van Beers-van Oirschot (verjaardag).
Zaterdag 15 juni, 17.00u:
Eucharistieviering met cantor
Intenties: Antoon v.d. Sande, jgt.
Jack Beljaars.
Zondag 16 juni, Vaderdag, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd/
Gregoriaans koor
Intenties: Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Pierre van Heugten (vaderdag), ouders Caris-de
Lepper (verjaardag), ouders Van
Loosdregt-Wagenmakers en kinderen Jacqueline en Peter, Piet
v.d. Sande, Rien van den Biggelaar, jgt. Harrie van Beerendonk,
Nard en Lena Hazenberg, fam.
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Antoniuskerk
Vieringen
Zondag 16 juni, Antoniusviering,
11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv het Lidwinakoor
Intenties: Annie Boerenkamp-Verhoeven, Piet Boerenkamp, Regina
van Deursen-Beekman, Christien
van Lochten- van Bakel (verjaardag), Ton Bosch.
Na afloop delen we het Antoniusbrood en is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot van
koffie/thee.
Dinsdag 18 juni, 09.30u Avondmaalkapel, woord- en communieviering met pastor Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
Overleden:
Ton Bosch, 65 jaar. Moge hij rusten in vrede.
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