
De bestemming van Clementine
Toen zuster Clementine in 2002 in Bangang in Kameroen aankwam werd zij 
meteen geraakt: langs de weg zag zij kinderen staan. Zij wachtten daar in 
de hoop dat ze ingehuurd zouden worden om op de farms te werken. Het 
zijn de wezen van aidsslachtoffers. Deze ziekte heeft het leven van bijna een 
hele generatie ouders geëist.

Vrouwen en meisjes worden al achtergesteld in Kameroen en hebben geen 
kans op een toekomst. Zuster Clementine vangt deze meisjes op in het op-
vangcentrum in Bangang. Een sober klooster, zonder stromend water, zon-
der toilet, soms met elektriciteit. De meisjes krijgen hier les in vaardigheden 
waarmee ze later werk kunnen vinden: naaiwerk, computer- en kappers-
vaardigheden.

Clementine bezoekt ook kansarme gezinnen en kinderen. Ze spoort kin-
deren op die zorg nodig hebben en geeft ze bijstand. De wegen zijn als 
het geregend heeft onbegaanbaar en veranderen in een modderstroom. 
Clementine: “De auto brengt ons dichtbij families en gemeenschappen. We 
kunnen deze mensen begrijpen, voeden, onderwijzen en ondersteunen. De 
omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. 
Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen 
zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig. Helpt u ze op weg met uw bijdrage voor 
de MIVA-collecte op zondag 25 augustus?
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Odulphuskerk
Vieringen
Zondag 11 augustus, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijackers 
(organist) 
Intenties: Mieke Renders, Lies 
van Rooij-Kapteijns, Jan den Mia 
de Wert-v.d. Heuvel, Sjef en Nellie 
Frederiks-v.d. Wijdenven. 

Korte berichten

Tot 19 augustus 2019 is ons parochie-
centrum alleen geopend op dinsdag- 
en vrijdagmorgen.

Antoniuskerk

Vieringen
Woensdag 7 augustus
09.00u: Eucharistieviering, Sint- 
Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering, Sint- 
Annakapel in Aarle 
Intentie: Tom van de Ven.

Vrijdag 9 augustus, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 10 augustus, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang 
Intenties: Ouders Beljaars-van 
Neunen en ouders Willems-Hee-
ren.

Zondag 11 augustus, 10.00u: 
Openluchtviering Mariakapel in 
De Vleut mmv ‘t Vleutsvolk
Intenties: Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, Johanna Sche-
pens en overl. fam. Schepens, fam. 
v. Kronenburg-van Acht- van den 
Berk, Jan v.d. Sande nms Broe-
derschap van Hakendover, ouders 
Timmermans-Oerlemans, gebr.  
Walravens, Frans Baaijens, Jan de 
Koning, Anna Lucia de Koning, 
Antoon en Marietje van Hak-van 
Vechel en overl. fam., ouders v.d. 
Wiel en ouders v.d. Meulengraaf, 
overl. ouders v.d. Hurk-Lathijn-
houwers, Jan Schepens, Lena van 
Kemenade-van Kronenburg, ou-
ders van Dijk van Kuik, Jo van 
Overbeek, Janus van Hout, Jean-
ne van Aarle-van Weert, ouders 
van Aarle- v.d. Ven, overl. ouders 
v. Laarhoven- van Rooij en fam., 
ouders Vermulst-van Oirschot. 
Betsie Hellings, jgt. Netty van Kol-
lenburg.

Overleden:
Jan van Velzen, 82 jaar en Nell 
van den Maagdenberg-Maatjens, 
83 jaar. Mogen zij rusten in vrede.


