
GEEN WOORDEN MAAR DADEN!
In 2016 hebben wij in de parochie Sint-Odulphus van Brabant voor het eerst 
gezamenlijk een Vastenactie gehouden. Doordat er in Oirschot, Spoordonk 
en de Beerzen, mensen huis aan huis rondgaan voor de actie is de opbrengst 
heel erg hoog. Bovendien verhoogt de Vastenactie de opbrengst met een 
derde deel. De vier projecten in Brazilië werden gedragen door mensen uit 
de geloofsgemeen-schappen van de Beerzen en Oirschot-Spoordonk. (Ook 
wij kunnen een eigen project indienen). 
Om u inzicht te geven hoe de actie werkt, melden we de reactie van een 
medewerker van de Vastenactie, Laura Jansen. Zij schrijft: “U hebt met 
uw parochie hard gelopen voor de Vastenaktie voor vier projecten in 
Brazilië met projectnummer 112916. Wij zijn erg blij met jullie inzet en 
enthousiasme. Volgens de verwerking van onze financiële administratie 
hebben jullie €16.020,37 opgehaald. Dit betekent dat de Vastenaktie 
daar €7.979,63 bijvoegt. U komt daarmee in totaal op €24.000,-. Uw 
projectpartner heeft al een voorschot van €8.000,- ontvangen. Vastenaktie 
heeft de projectmonitoring uitbesteed aan Cordaid. Dit betekent dat 
Cordaid in augustus/september nog €16.000,- zal overmaken naar uw 
projectpartner.”
Vastenactie is in onze parochie Sint-Odulphus van Brabant een van de 
concrete dingen die wij samen ondernemen. De zorg voor het welzijn van 
mensen veraf en dichtbij is een van onze belangrijkste taken. Daarmee 
laten wij zien dat het Evangelie ons ook concreet ter harte gaat. Om het 
populair te zeggen: GEEN WOORDEN MAAR DADEN!

Dré Brouwers, pastor.

Odulphuskerk

Maria ten 
Hemelopneming

Op 15 augustus is het de feestdag 
van Maria ten Hemelopneming. 
Vroeger werd deze dag gevierd als 
zondag; in sommige landen heb-
ben ze dit gebruik nog. Het feest 
herinnert ons eraan dat Maria 
overal bij ons is. Aan haar voor-
beeld kunnen we ons optrekken 
en hulp en bescherming vragen. 
Om de vraag kracht bij te zetten 
steken we een kaarsje aan. We 
hoeven ons niet te schamen dat 
wij als kinderen onder haar man-
tel beschutting zoeken. Ook in 
onze kerk staat een prachtig Ma-
riabeeld, ook daar vind je rust en 
is er gelegenheid om een lichtje te 
ontsteken. We vieren deze feest-
dag op zondag 14 augustus. Deze 
viering wordt opgeluisterd door 
een speciaal gelegenheidskoor. Na 
afloop van de viering is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. U bent van harte welkom!

Vieringen
Zondag 14 augustus, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen-
burg, m.m.v. Jan Kievit (organist) 
en een gelegenheidskoor. 
Intenties: 
Trees van Genuchten-Steens, Jo 
van Eijndhoven -van Zeeland.

Dinsdag 16 augustus, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie

Korte berichten
In verband met plaatsing in 
Groeiend Best vragen wij u vrien-
delijk om intenties 14 dagen van 
tevoren op te geven. Een week 
voor de verschijningsdatum moet 
de kopie al worden ingeleverd.

Vieringen
Woensdag 10 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-An-
nakapel Aarle
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 12 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
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Odulphuskapel
Intenties: Ouders van de Sande-
van de Biggelaar en zoon Jan.

Zaterdag 13 augustus, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Can-
tors
Intenties: Jgt. Gerard Sleegers.

Zondag 14 augustus, 10.00u: 
Eucharistieviering in de Maria-
kapel in de Vleut m.m.v. Vleuts 
Volk
Intenties:  Alle leden en overleden 
leden van BV SKV, uit dankbaar-
heid, familie van Laarhoven-Hul-
sen, familie van Vlokhoven-van 
Pijnenburg, Evert van Kronen-
burg, Piet en Marie van Genugten-
van Eerdt, jgt. Johanna Schepens-
Schepens, ouders Timmermans-
Oerlemans, ouders Beljaars-van 
Nunen en ouders Willems-Hee-
ren, ouders van de Sande-van Roy 
en overleden familie, ouders van 
der Velden-Bots en voor de ge-
nezing van een zieke, ouders van 
Laarhoven-van Rooij en familie, 
Antoon en Marietje van Hak-van 

Vechel, Jan Kemps, ouders Ant. 
Kemps-der Kinderen en overleden 
familie, ouders M. van Hak-van 
Heesch en overleden familie,  ou-
ders Vermulst-van Oirschot,  Mien 
van Laarhoven-Brugmans,  Jo van 
Overbeek en ouders,  Janus van 
Hout,  ouders de Beer-Schoenma-
kers en zonen Jan, Jos en Dré.

Antoniuskerk


