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Korte berichten

3 November is er weer koffiedrinken 
in de kerk, om elkaar te ontmoeten.
Op 9 november vieren wij Sint-Maar-
ten in de viering van 17.00 uur. Daar-
na is er een lampionoptocht naar de 
pastorietuin, waar iedereen op warme 
chocomel en Sint-Maartensbrood ge-
trakteerd wordt.

Gebedsestafette voor roepingen
Vanaf afgelopen zondag organiseerden alle bisdommen van Nederland 
een gebedsestafette voor roepingen. De gebedsweek voor de roepingen 
wordt dit jaar gehouden van 3 tot 10 november en die leent zich daar goed 
voor. De vraag vanuit de gemeenschap aan de Heer van de oogst nieuwe 
werkers te zenden (Mt.9,38) tekent de Kerk vanaf het begin. Nieuwe roe-
pingen kunnen we niet ‘produceren’, maar ze zijn een gift van God zelf. Wij 
vieren de stichter van de Kerk in ons land Sint Willibrord midden in deze 
gebedsweek, op 7 november. Onze bisschop, Mgr. de Korte, heeft afgelopen 
zondag in de kathedraal tijdens de vesperviering het bidden voor roepin-
gen op voorspraak van Sint Willibrord, ter sprake gebracht en daarmee de 
estafette ingezet. Tijdens deze gebedsestafette is een afbeelding van Sint 
Willibrord in de kathedraal geplaatst. U bent allemaal vriendelijke uitgeno-
digd om mee te bidden; dat kan iedereen doen op zijn eigen vertrouwde 
manier van bidden. In de kerken van ons bisdom zal deze estafette aan-
dacht krijgen tijdens de voorbede. Dat deze gebedsestafette op voorspraak 
van Sint Willibrord een zegen mag zijn voor de opbouw van de Kerk!
 
Dré Brouwers, pastor

Vieringen
Woensdag 6 november, 15.30u
Voorbereiding Vormsel: rondlei-
ding kerk met presentatie werk-
groepen.

Zondag 10 november, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. het Lidwinakoor.
Intenties: Annie Boeren-
kamp-Verhoeven, Piet Boeren-
kamp, Harrie van Logten

Dinsdag 12 november, 09.30u 
Avondmaalkapel: Woord- en 
communiedienst met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.

Gedoopt
Fayenn Noé Kurvers

 
Vieringen
Woensdag 6 november, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 8 november, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 9 november, 17.00u:
Sint-Maartenviering mmv de 
Gouden Appeltjes, daarna lampi-
onoptocht
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. fam., jgt. Anna 
van Rijssel-Latijnhouwers, Maart-
je Vullings (verjaardag) en opa 
en oma Vullings, Martijn en oma 
(sterfdag) en opa van Boxtel.

Zondag 10 november, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd 
koor

Intenties: Janus en Dien van 
Loosdregt-de Koning en schoon-
zoon Ad Mommersteeg en Albert 
en An van Roosendaal-de Koning, 
Hendrik Walravens en dochter 
Jeanne en zoon Léon, Maaike 
Reijnders (verjaardag), Nard en 
Lena Hazenberg, Dulf en Lena 
van Vroenhoven-v.d. Vleuten.

Gedoopt:
Owain Hendriks

Overleden:
Corrie Dujardin-Maas, 85 jaar
Ben IJzermans, 81 jaar
Mogen zij rusten in vrede
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