
Verwonder je en geniet!
De trein zit propvol. We zijn doorgelopen op zoek naar een zitplaats, maar 
hebben het opgegeven. Nu staan we op een overloop. De mensen zijn 
zwijgzaam of praten heel zachtjes. Dat komt misschien omdat iedereen klem 
zit. Dit moest een uitstapje worden en een gezellig gesprek of lekker even 
zitten gaat niet eens. Wij moeten een uur tegen mensen aangedrukt staan, 
voordat wij eindelijk kunnen gaan zitten. Soms verheugen wij ons ergens 
op en al bij het begin is het anders dan de fantasie, die we hadden gemaakt. 
We worden in beslag genomen door de situatie, zodat we niet eens meer 
aan verwondering toekomen. Iemand zei tegen mij: “Verwondering is een 
vruchtbare basis om tot geloof te komen”. Sindsdien vraag ik mij zo nu en 
dan af: “Laat ik mij nog wel verwonderen of vind ik alles gewoon?”. Je mag 
daar gerust aandacht aan besteden, zeker in een tijd van ontspanning. Als 
je op vakantie gaat en je kunt je nergens meer over verwonderen, dan zal 
het ook geen genieten worden. Iets waarover ik me altijd verwonder, is: als 
mensen op vakantie zijn geweest en je vraagt hoe het was, dan krijg je na 
enkele minuten, in negen van de tien gevallen, een negatieve ervaring te 
horen. Iets dat ze hebben meegemaakt en dat vreselijk tegenviel en vaak 
zeggen ze ook nog: “Maar het was een prachtige vakantie”. Mij brengt dat 
altijd een beetje in verwarring, maar misschien moet ik nog leren om me 
over alles te verwonderen.

Dré Brouwers, pastor.
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100 Punten
De voedselbank Best e.o. heeft on-
langs een inspectie gehad. Zij kre-
gen alle 100 te vergeven punten en 
dat betekent dat er niets verbeterd 
kon worden. Een mooie opsteker 
voor de vrijwilligers die de barm-
hartigheid zo mooi inhoud weten 
te geven. Wij zijn best een beetje 
trots dat we veel vrijwilligers tot 
onze kerkbezoekers mogen reke-
nen. Eigenlijk maakt niet uit van-
uit welke inspiratie en motivatie 
het werk gebeurt, maar het vrijwil-
ligerswerk maakt echt een verschil, 
hier en op veel andere plaatsen in 
onze samenleving. 

We zijn dan ook trots op alle vrij-

willigers die hun steentje bijdragen 
in en rond onze Antoniuskerk! Af-
gelopen dinsdag was iemand van 
de bemanning verhinderd. Het 
probleem was al opgelost voor 
het er was, want haar echtgenoot 
bood aan, haar te vervangen. Heel 
fijn en met iemand die het gast-
heerschap kent, daar kunnen we 
blij mee zijn! De leden van de pas-
toraatsgroep, die volop bezig zijn 
met o.a. het vernieuwen van boek-
jes voor de hoogtijdagen, een gele-
genheidskoor voor 14 augustus te 
organiseren en de ziekenbezoek-
groep te versterken. De redactie 
van de Nieuwsbrief is al bezig met 
de volgende uitgave. Zij en al die 
andere vrijwilligers, die geweldige 
inzet vertonen: chapeau en 100 
punten!

Vieringen
Zondag 31 juli, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen-
burg, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)

Vieringen
Woensdag 27 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-An-
nakapel in Aarle
Intenties: Annie van de Sande-Es-
sens n.m.s. Vrouwen van Nu.

Vrijdag 29 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Thérèse en Mathilde 
Beekman, jgt. Wim Stevens.

Zaterdag 30 juli:
13.30u: Huwelijksviering van Per-
ry van Vught en Harriëtte van der 
Velden
17:00u: Eucharistieviering m.m.v. 
Antoinette van Roosmalen
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties

Zondag 31 juli, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan en Anna Lucia-de 
Koning, ouders van de Bogaart-
Scholtze, Ad van de Boer, Jan 
Wijnands (verjaardag).

Overleden:
Marian Bruisten-Geurden,85 jaar 
Wim van Mechelen, 77 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

 

Intenties; Jan Vaessen, Bep Pa-
penburg, Theo van Ool

Dinsdag 2 augustus, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Theo van Ool


