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Korte berichten

Hebt u met Allerzielen het kruisje van 
uw dierbare (overleden tussen ok-
tober 2018 en september 2019) niet 
op kunnen halen, dan kan dat nog 

Kerken, bakens van hoop
Met mijn visbootje kom ik soms op groot vaarwater. Je moet daar rekening 
houden met boeien, die de vaarroute aangeven en ondieptes markeren. 
Zonder bakens loop je vast. Eigenlijk zijn kerken ook zulke bakens in onze 
samenleving. Als een kerk afbrandt, zoals onlangs in Hoogmade, reageren 
mensen verslagen. Ook zij, die zelden of nooit meer naar de kerk komen. 
Dat heeft te maken met de culturele waarde van deze gebouwen, maar ook 
met het feit dat ze verwijzen naar een andere wereld: naar het Rijk van God. 
Een wereld waarin vrede heerst, de schepping niet wordt bedreigd door 
klimaatverandering en vervuiling en waar gerechtigheid geschiedt. Als ba-
kens van hoop wijzen zij naar wat werkelijk van waarde is. Daarom is het 
goed dat kerken die gesloten worden niet worden afgebroken, maar een 
andere bestemming krijgen. Ook al wordt er geen eucharistie meer ge-
vierd, maar koffiegedronken, gebiljart of lekker gegeten, van buiten blijven 
zij verwijzen naar die wereld, die Jezus op het oog had. Kerken blijven ook 
van groot maatschappelijk belang. Dat bleek weer toen onlangs het armoe-
derapport van de gezamenlijk kerken aan staatssecretaris Van Ark werd 
overhandigd. Daaruit blijkt dat in ons land steeds meer mensen een beroep 
doen op kerken. Afgelopen jaar besteedden die ruim 40 miljoen aan armoe-
debestrijding. Als je de uren van de vrijwilligers die daaraan werken bij telt, 
praat je over het dubbele. Kerken doen ertoe. Ze zijn bakens van hoop!
 
Pastor Wilfred van Nunen

Vieringen
Zondag 24 november, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist).
Intenties: Anja van der Vel-
den-Kalksma, Ton Bosch.

Dinsdag 26 november, 09.30u 
Avondmaalkapel. Woord- en 
communiedienst met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.

op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur 
op het Parochiecentrum Hoofdstraat 
35A, tot januari a.s. Daarna krijgen ze 
een plaats in de torenkamer. 
Vieringen
Woensdag 20 november, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 22 november, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Enzo Foggi.

Zaterdag 23 november, 17.00u:
Eucharistieviering mmv de senio-
renkapel
Intenties: Hendrik Walravens, 
dochter Jeanne en zoon Léon.

Zondag 24 november Hoogfeest 

van Christus Koning, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd 
koor
Intenties: Leden en overl. leden 
Sint-Odulphuskoor, Martinus 
van den Biggelaar en Hubertha 
van den Biggelaar-Schepens, 
overl. ouders Van Laarhoven-Van 
Rooij en fam., Piet en Marie van 
Genugten- van Eerdt, Jan van 
Kuik, ouders Van Kuik-Vorsten-
bosch en overl. fam., ouders Ha-
braken-Koelemans en overl. fam., 
fam. De Poorter-Bekkers en Theo 
v.d. Sande.

Gedoopt:
Thijn van Laarhoven

Overleden:
Martijn van Cuijck, 84 jaar
Jo Versantvoort, 87 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.
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