
Pelgrimeren, 
op zoek naar een bijzondere plek

Vorige week nam ik deel aan een fiets-pelgrimage van Heiloo naar Dokkum. 
Op een heuvel in Heiloo was in 1409 een, als geneeskrachtig beschouw-
de, waterput. Er werd ook hier een Mariakapel gebouwd. De processie, die 
rond de put ontstond, werd veelal kruipend afgelegd. Zo ontstond de term 
‘kruipberg’. Wat je ook van deze pelgrimsplaatsen vindt, het is mooi een der-
gelijke historische plek te bezoeken. Van daaruit ging de pelgrimsreis naar 
Dokkum. Dokkum geniet internationale bekendheid omdat in 754 de missi-
onaris Bonifatius in de omgeving van Dokkum werd vermoord.
Ook met de parochie Sint-Odulphus van Brabant gaan we een pelgrimage 
ondernemen op 22 september. Dit keer niet te ver weg: we gaan naar Til-
burg, de geboorteplaats van Peerke Donders. Peerke werd als missionaris 
uitgezonden naar Suriname, waar hij zorgde voor de slaven en melaatsen. 
Hij maakte geen onderscheid tussen rang of stand. Vol mededogen bood 
hij de helpende hand tot aan zijn dood in 1887. Sindsdien wordt Peerke 
aanbeden en vereerd, vooral door de autochtone Tilburgers en de Suri-
naamse bevolking. Rond de herinnering aan deze Tilburgse missionaris is 
een mooi park gebouwd en zelfs een pleisterplaats.
Pelgrimeren, op zoek naar een bijzondere plek. Het is van alle tijden.
 
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Odulphuskerk

Startviering

A.s. zondag is weer onze jaarlijkse 
‘Startviering’. Een doorstart of ge-
woon verder gaan met alle vrijwilli-
gers in onze geloofsgemeenschap. 
Vertegenwoordigers van diverse 
werkgroep vervullen een speciale rol 
en natuurlijk bent u van harte wel-
kom! Na de viering is er koffie/thee en 
gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Vieringen
Zondag 8 september, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv het Lidwinakoor.
Intenties: Lenie van der Kal-
len-Raaijmakers, Regina van 
Deursen-Beekman.
 
Dinsdag 10 september, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Korte berichten

Vanaf 1 september worden de vierin-
gen op woensdag en vrijdag in onze 
kerk gehouden. Ook de vieringen in 
de buitenkapellen zijn weer voorbij.

Antoniuskerk

Vieringen
Woensdag 4 september, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskerk Intenties: Voor bijzon-
dere intenties.
 
Vrijdag 6 september, 1e vrijdag 
v.d. maand, Sint-Odulphuskerk
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Anna Lucia de Ko-
ning, fam. v.d. Sande-van Kollen-
burg.
 
Zaterdag 7 september, 17.00u:
Eucharistieviering met Vleuts 
Volk Intenties: Jgt. Hanneke v.d. 
Sande-Latijnhouwers en Thomas 
Roche.

Zondag 8 september, 9.30u:
Eucharistieviering met gemengd/
gregoriaans koor
Intenties: Jan de Bresser (verjaar-
dag), Hein van Vlokhoven, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, Wil 
Versteden, jgt. Harrie van de San-
de.
 
Overleden: Gerard Janssen, 83 
jaar. Moge hij rusten in vrede.
 


