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Korte berichten

Op 16 en 17 november houden wij 
een inzameling voor de voedselbank 
van houdbare producten, b.v. blikjes 
vis (tonijn), spaghetti, appelstroop, 
allesreiniger, bloem, toiletpapier, be-
schuit en houdbare melk. Achter in de 
kerk staan tafels om de meegebrachte 
spullen op te zetten.

Going Dutch
In mijn jeugd kenden we de ‘Amerikaanse fuif’: een georganiseerd feest 
waarbij iedereen een hapje of drankje meebracht om daarmee de kosten te 
drukken en iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen. In het bui-
tenland kreeg dit fenomeen de naam ‘going Dutch’ verwijzend naar onze 
vermeende zuinigheid. Toch was de eigenlijke reden een andere: die van 
onderlinge solidariteit. 
Dat zit ook achter twee initiatieven die de kerken van Sint-Odulphus van 
Brabant nemen. Op 17 november kunnen kerkbezoekers een product mee-
nemen voor de Voedselbank. Achter in de kerken liggen formulieren die 
een suggestie doen om welke producten het gaat. Symbolisch gaan we zo 
met elkaar aan tafel.
Maar we doen dit ook letterlijk. Ook op 17 november vindt er een geza-
menlijke maaltijd plaats. Samen met min of meer willekeurig uitgekozen 
gezinnen of alleen gaanden, gaan mensen uit de verschillende kerken met 
elkaar aan tafel voor een diner: een mooie traditie uit onze kerk waaraan 
solidariteit ten grondslag ligt. Ook Jezus was gewoon met mensen aan tafel 
te gaan. Daarin was Hij behoorlijk selectief, want Hij koos daartoe niet altijd 
de meest succesvolle disgenoten, maar juist degenen die extra aandacht 
verdienden, om wat voor reden ook. Tijdens zijn laatste avondmaal liet Hij 
ons een ‘geestelijk testament’ na: “Denk aan Mij en doe als Ik”.
 
Aalmoezenier Jan van Lieverloo Vieringen

Woensdag 13 november, 15.30u
Voorbereiding Vormsel: generale 
repetitie.

Zaterdag 16 november, 17.00u
Vormselviering met Mgr. R. 
Mutsaerts en aalmoezenier Van 
Lieverloo, m.m.v. ‘de Gouden Ap-
peltjes’.
Intenties: voor alle vormelingen, 
Opa Sjef Rutjens (opa Feline), 
oma Riet van Roon Spanjers (oma 
Valerie)

Zondag 17 november, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Jan Kievit (orga-
nist).
Intenties: Bijzondere intenties.

Dinsdag 19 november, 09.30u 
Avondmaalkapel: Woord- en 
communiedienst met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.

Op zondag 17 november is er een 
extra eucharistieviering om 11.00 uur 
t.g.v.  60-jarig huwelijk Anny en Thom 
van Overbeek-v.d. Sande.
 
Vieringen
Woensdag 13 november, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 15 november, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Fam. v.d. Sande-van 
Kollenburg.

Zaterdag 16 november, 17.00u:
Eucharistieviering mmv volks-
zanggroep
Intenties: Ouders de Beer-Schoen-
makers en zonen Jan, Jo en Dré.

Zondag 17 november:
9.30u: Eucharistieviering met 
volkszang

Intenties: Catharina Essens-Sche-
pens, Driek van der Hamsvoort, 
fam. Van der Hamsvoort-van 
Beers, fam. Kluijtmans-Vogels, Jos 
van Uittert.
11.00u: Eucharistieviering t.g.v. 
60-jarig huwelijk Anny en Thom 
van Overbeek-v.d. Sande.

Overleden:
Cor van Heerebeek, 79 jaar
Berry van Kollenburg, 38 jaar
Mogen zij rusten in vrede
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