
Groen
Ons kerkhof ziet er altijd keurig verzorgd uit en is 
echt een tuin om te gedenken. Ook de omgeving 
van het kerkgebouw wordt door vrijwilligers 
regelmatig onder handen genomen. Zeker nu de 
herfst steeds duidelijker zijn sporen nalaat, is 
er het nodige werk om het gevallen blad etc. op 
te ruimen. Ook de boompjes voor de kerk zijn 
vakkundig gesnoeid. Dank aan alle mannen, die 
er steeds voor zorgen dat het ‘groen’ zo goed 
bijgehouden wordt!

Vieringen
Zondag 10 oktober, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburgen, 
m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Jos Trum; Harry van Logten; Huub de 
Ruiter.

Dinsdag 12 oktober, 19.00u:
Eerste voorbereidingsavond H. Vormsel met 
pastor Van Nunen. Gebedsdienst) met als thema 
‘Wij zijn gedoopt…’ Daarna gesprek in groepjes.

Korte berichten:
In oktober 2021 is Toon Smetsers 20 jaar 
koster. Wij zijn hem erg dankbaar.
Op zondag 10 oktober is er om 15.00 uur in 
onze kerk weer een Odulphus-Najaarsconcert. 
Het programma en meer informatie vind u op 
onze website en de speciale folder in de kerk 
en de kapellen.
Vieringen:
Woensdag 6 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering. 
Intenties: Kees Heunks; familie Kapteijns; jgt. 
Fam. Van Rijssel-Latijnhouwers.
Vrijdag 8 oktober, 19.00u: Eucharistieviering 
Intenties: Kees Heunks
Zaterdag 9 oktober, 17.00u:  Eucharistieviering
Intenties: fam. Appeldoorn-de Koning; ouders 
v.d. Meulengraaf-Geerts; Kees Heunks; gebr. 
Walravens; Frans Baayens. 
Zondag 10 oktober, 09.30u.: Eucharistieviering
Intenties: Antonius van Laarhoven; Kees 
Heunks; fam. Heddes-Consemulder.
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Vrijheid
Onze vrijheid is de laatste tijd ernstig aan banden gelegd en heeft te maken met iedereen. Onlangs 
riep paus Franciscus op tot een wereldwijd WIJ! Maar hoe bevordert dat nu onze vrijheid? Ik heb een 
tijd in Italië gewoond met mensen van wel dertig nationaliteiten. Ik ben anders teruggekomen. Wat 
ik ervan geleerd heb, is een soort ontdekking. Als ik moeite doe om de vreemdheid van een ander te 
gaan zien als een geschenk, wordt mijn vrijheid rijker. Dat kost moeite. Je doet er soms lang over, maar 
in iedereen kun je wel iets ontdekken. Ook onaangename ontmoetingen kunnen helpen om nieuwe 
krachten in jezelf te ontplooien. Misschien zijn dat nog wel de rijkste uitdagingen en juist nu een kans 
voor de vrijheid.
Gedeelte uit het Pastoraal Woord door pastor Dré Brouwers.


