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Korte berichten

De Gerarduskalender voor 2020 is te 

Antoniuskerk

OKTOBERMAAND = MARIAMAAND 
Maria - onze hemelse moeder. Hoe komt het dat we dat zo te zien? De evan-
gelieverhalen lezend, zien we dat de evangelist Lucas, die Jezus zelf niet 
heeft gekend, wel het meeste weet van zijn eerste levensjaren. Dat komt 
omdat Lucas Maria heeft gekend. Maria heeft het Lucas verteld: de won-
derbaarlijke omstandigheden rond zijn geboorte, de vlucht naar Egypte, de 
terugkeer, de besnijdenis en opdracht in de tempel en het terugvinden van 
Hem, toen Hij in de tempel achterbleef als 12-jarige. Elke keer schrijft Lucas: 
“Zijn moeder bewaarde dat alles in haar hart.”
In het evangelie van Johannes lezen we over Maria bij de kruisiging. Jezus 
hem vroeg toen voor Maria te zorgen, omdat Hij dat zelf niet meer kon. Hij 
vroeg Maria voor Johannes te zorgen alsof het haar zoon was. De kerk heeft 
dat geïnterpreteerd als Maria - moeder van alle volgelingen van Jezus, ook 
onze moeder. En belangrijk: Jezus kon zijn moeder niets weigeren. Toen Ma-
ria, bij de bruiloft van Kana, zei dat er geen wijn meer was, zei Jezus dat zijn 
tijd nog niet was gekomen. Maria vertrouwde erop dat Hij toch zou doen 
wat zij vroeg en zei tegen de bedienden te doen wat Hij zou zeggen. Jezus 
deed toen zijn eerste wonder. Als je Maria iets vraagt en het is goed voor je, 
zal zij (middelares) zorgen dat het bij Jezus komt. Van alle maanden zijn er 2 
(mei en oktober) speciaal aan Maria gewijd. Aarzel niet haar te vragen! Het 
is je moeder!
 
Aalmoezenier Paul Versteegh

Vieringen
Zondag 29 september, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist).
Intenties: Ouders v.d. Bo-
gaart-Scholtze
 
Dinsdag 1 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
 
Gedoopt:
Jaycee van Gennip, Rev Gerrits

koop in het parochiecentrum en kost 
€7,40.
 
Vieringen
Woensdag 25 september, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Vrijdag 27 september, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Lambère v.d.Sande en 
dochter Marga.
 
Zaterdag 28 september, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang-
groep

Intenties: Jgt. Johan van Kollen-
burg, Jan van Oorschodt.
 
Zondag 29 september, 9.30u:
Eucharistieviering met gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, overl. ouders v.d. 
Meulengraaf- Geerts, Harrie van 
Beerendonk, Harriëtte van Vught-
van der Velden.
 
Gedoopt:
Faylinn van Hinsberg


