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WEEKOVERZICHT  WEEK 05 —2020
zaterdag 25 jan t/m zondag 2 febr 2020

Korte berichten.
Op zaterdag 1 en op zondag 2 februari a.s. zal er een wisseling plaatsvinden van voor-
gangers. Als team van de parochie Odulphus van Brabant willen wij ons meer zichtbaar 
maken jdens de liturgie in de verschillende kerken. Pastor Brouwers zal dan voorgaan 
in Oirschot. In de Sint-Odulphuskerk zal op zaterdag om 17.00 uur pastoor-deken Spij-
kers voorgaan met assisten e van diaken van Lieverloo en op zondag om 9.30 uur zal 
Aalmoezenier Versteegh voorgaan met assisten e van diaken van Nunen.

Overleden:
Jan van Kollenburg, 89 jaar
Marietje Kerkhof-Aarts, 96 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

Bezinning / gebed

"Een bedankje maakt twee levens mooier, 
en elk lichtje, hoe klein ook,
is een daad tegen de duisternis" 

Passiespelen voor gezinnen

In onze parochie willen we graag contact onderhouden met gezinnen. Dat doen we 
met het houden van kindvriendelijke vieringen en met handreikingen voor de gelovige 
opvoeding. Niet alleen rondom doop, eerste communie en vormsel, maar óók tussen 
die momenten in. In dat verband willen we graag gezinnen uitnodigen om op zondag 6 
september mee te gaan naar de Passiespelen. Om de vijf jaar worden deze gehouden 
in het Limburgse Tegelen. Ze kennen een lange tradi e. De Passiespelen zijn een musi-
caluitvoering van het lijdensverhaal van Jezus. De laatste jaren krijgt dit verhaal, ook 
met de uitvoeringen van “The Passion”, weer nieuwe aandacht. Dat is een goede zaak. 
Voor christenen is het passieverhaal immers een kernverhaal. Het is een verhaal waar-
in hoop en wanhoop, vreugde en verdriet, geloof en twijfel, trouw en ontrouw, dood 
en leven een rol spelen. Allemaal dingen die iedereen in een mensenleven meemaakt. 
Alleen daarom al vormen de passiespelen een prach ge manier om kennis te maken 
met dit verhaal. De rit naar Tegelen per touringcar wordt gezinnen gra s aangeboden. 
De toegangskaarten voor volwassenen (€32,-) zijn voor eigen rekening, maar die voor 
kinderen t/m 12 jaar (€20,-) worden door de parochie betaald. We hopen natuurlijk 
dat véél gezinnen interesse hebben in dit aantrekkelijke aanbod, zodat we op 6 sep-
tember met een volle bus naar de Passiespelen gaan! Voor meer informa e, foto's en 
dergelijke, kan men kijken op de website www.passiespelen.nl. Gezinnen die interesse 
hebben om mee te gaan kunnen dit kenbaar maken bij het parochiecentrum van hun 
eigen geloofsgemeenschap in Best, Oirschot/Spoordonk of De Beerzen. 

Pastor Wilfred van Nunen
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Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar www.odulphusvanbrabant.nl

Zondag  26 jan:

Zaterdag 25 jan : Eucharis eviering met Cantor

Inten es: Jo van der Vleuten-Gevers en kleinzoon Geert en 
verdere familieleden, Jan Wijnands (sterfdag), Mien van 
Laarhoven-Brugmans en overleden familieleden. 
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Eucharis eviering met Volkszang

Inten es: Mar nus van den Biggelaar en Huberta van den Big-
gelaar-Schepens, jgt. Evert van Kronenburg, jgt. Cor van de 
Meerendonk, Wim de Bresser, Lambèr van de Sande en doch-
ter Marga.

Vrijdag 31 jan: Eucharis eviering in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Ouders Van de Sande-van de Biggelaar en 
zoon Jan, Lies en Dien Kemps uit vriendschap. 

Zaterdag 1 febr : Eucharis eviering mmv Vleuts Volk

Inten es: Willemien Toebes (verjaardag), Sjaan van Hal-van 
Kollenburg, ouders Wijnands-Reijnen en zoon Jan, Jos van Dijk 
en zoon Gerd-Jan.

. 

Zondag  2 febr: Eucharis eviering mmv Bert van Hoof

Inten es: Broers en zussen Van Tartwijk, jgt. Nout van den 
Langenberg, familie Sanders-van de Biggelaar, Theo van de 
Sande, Harrie van de Sande (verjaardag), Frits Caris (sterfdag) 
en zijn ouders, familie Caris-Seevens, ouders Hurkx-Essens en 
familie .

Woensdag  29 jan: Eucharis eviering in de Sint-Odulphuskerk. 

Inten es: Bijzondere inten es. 

Medita e in de Pastorie volgens de WCCM 
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