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Odulphuskerk

Korte berichten

Op vrijdag 4 oktober is er een dieren-
zegen bij de kapel in de Vleut. Deze 
begint al om 17.00 uur.
Op zondag 6 oktober is er in de vie-
ring van 9.30 uur speciale aandacht 
voor het 60-jarig jubileum van de KBO.
Op dinsdag 8 oktober is er een pon-
tificale viering om 10.00 uur in de 
Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogen-
bosch, omdat deze 90 jaar een basiliek 
is.

Antoniuskerk

Elkaar blijven zoeken 
Nu de herfst ons nog wat nazomerse dagen gunt, genieten we daar volop 
van. Dat was zeker het geval tijdens de bedevaart naar Peerke Donders op 
zondag 22 september. Het was een bijzondere ervaring om weer eens met 
veel mensen van heel de parochie van Sint-Odulphus van Brabant samen te 
zijn. Wij zijn nog steeds aan het groeien, aan het groeien naar elkaar toe. We 
banen een weg voor toekomstige generaties om elkaar niet kwijt te raken.
Op talloze manieren doet de hele maatschappij dat eigenlijk ook. Heel ons 
land viert 75 jaar vrijheid, als herdenking van de bevrijding na de Tweede 
Wereldoorlog. Tegelijkertijd zijn wij in een heel andere fase van verbonden-
heid met Duitsland terecht gekomen, nu misschien hechter dan met Enge-
land, waar men de Brexit voorbereidt.
Soms is teruggrijpen op het verleden, werken aan de toekomst. Hoe die 
toekomst zal zijn, een lente of een herfst, kan niemand zeggen. Wel dat wij 
mensen zullen zijn die verbondenheid met elkaar blijven zoeken, anders 
zullen wij mensen zonder toekomst zijn. Dus elkaar blijven zoeken, daar ligt 
de kracht van het nu en het verleden, voor de toekomst van ons allemaal!
 
Dré Brouwers, pastor

Vieringen
Zondag 6 oktober, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, m.m.v. het Lidwinakoor.
Intenties: Bijzondere intentie.
 
Dinsdag 8 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
 
Dinsdag 8 oktober, 19.00u Ge-
bedsdienst ‘Wij zijn gedoopt’, eer-
ste voorbereidingsavond H. Vorm-
sel

De Gerarduskalender 2020 is te koop 
in het parochiecentrum en kost € 
7,40.
 
Vieringen
Woensdag 2 oktober, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Donderdag 3 oktober, 19.00u:
Nabestaandenviering in de kerk, 
door Toon van de Wiel en Elly van 
der Steen, met livemuziek
 
Vrijdag 4 oktober, 1e vrijdag van 
de maand
17.00u: Dierenzegen in de kapel in 
De Vleut
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste in de Sint-Odulphuskerk
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Ouders De Bresser-van 
Haren.
 
Zaterdag 5 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Vleuts 
Volk

Intenties: Corrie van Summe-
ren-van Dongen en ouders, Mies 
en Mien Kapteijns (verjaardag).
 
Zondag 6 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering 60 jaar KBO 
met gemengd koor
Intenties: Leden en overl. leden 
van de KBO Best, familie Van den 
Hurk-Verbakel en dochter Anna, 
Harrie en Anneke van Kronen-
burg, Hein van Vlokhoven, broers 
en zussen Van Tartwijk, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, overl. 
ouders v.d. Meulengraaf-Geerts, 
Frans en Geert-Jan van de Ven, 
ouders Van der Heijden-de Bres-
ser, jgt. Noud van Rijssel.
 
Overleden:
Rieki Beerens-van Hemert, 70 
jaar. Moge zij rusten in vrede.
 
 


