
Tijd om te vieren
In Indonesië wonen veel Hindoes, een godsdienst met een oude, rijke tra-
ditie. Op Bali staat op elke hoek van de straat een tempel, groot of klein, 
en heeft elk huis een eigen tempeltje. Toen ik onlangs een hindoe vroeg 
waarom er toch zo veel tempels waren, zei hij het volgende: “Bij jullie in Eu-
ropa en in het westen spreken we van ‘time is money’. Hier spreken we van 
‘time is ceremony’. Dat betekent dat we belangrijke gebeurtenissen in het 
leven vieren en er nadrukkelijk bij stilstaan”.  Op de vraag of dat niet veel 
kostbare tijd kost en niet efficiënt is, zei hij: “We nemen zo veel: producten 
van het land, grondstoffen, industrie. Het is goed dat we ook geven, een 
balans zoeken tussen geven en nemen, tussen wat goed is en wat niet. Dat 
doen we door te offeren, door symbolisch terug te geven, door stil te staan 
bij die spanning tussen goed en kwaad”. 
In onze Christelijke traditie spreken we ook van “vieren” als we bij elkaar 
komen in de kerk. We vieren het Leven, en vieren wat nog niet is: de komst 
van het Rijk Gods, een rijk van gerechtigheid en vrede. Ook wij danken en 
geven tijdens de liturgie terwijl we vaak nemen in het leven van alledag. In 
het verleden was er in onze traditie veel aandacht voor vieren, voor danken 
en geven in plaats van nemen. Een ontmoeting als deze, de rust van vakan-
tievieren, draagt eraan bij dat we essenties van het leven en samenleven 
weer op het spoor komen. Een aansporing om te vieren wat te vieren valt. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Gewoon 
doorgaan

Zondag 25 september is de ‘Start-
viering’ in onze kerk. Natuurlijk 
zijn we al gestart met alle werk-
zaamheden; we zijn eigenlijk niet 
gestopt en alles ging gewoon door. 
In de vakantieperiode mocht het 
wel ‘een tandje lager’. 
Er wordt nu hard gewerkt om 

de Startviering voor te bereiden. 
Een gelegenheidskoor zingt en 
daarvoor hebben zich al nieuwe 
‘deelnemers’ aangemeld. Wilt u 
mee komen vieren, bidden, dan-
ken en zingen? U bent van harte 
welkom!

Vieringen
Zondag 18 september, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen-
burg, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist) 
Intenties: Jo van Eijndhoven – van 
Zeeland
Doop: Sem Gerrits, Esmee Ter-
meer
Dinsdag 20 september, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie

Ons parochiecentrum is weer ge-
opend van maandag t/m vrijdag 
van 9 tot 12 uur.

Vieringen
Woensdag 14 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Uit dankbaarheid vw 
een 60-jarig huwelijk, Ouders Es-
sens-Latijnhouwers.
Vrijdag 16 september, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties. 
Zaterdag 17 september, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. Antoi-
nette van Roosmalen
Intenties: Jan Eilers. 
Zondag 18 september, 9.30u:
Eucharistieviering met Volkszang
Intenties: Ouders van de Sande-
van de Biggelaar en zoon Jan, ou-
ders en familie Swaans-van de Ven, 
familie Sanders-van de Biggelaar, 
jgt. Cobi Heddes-Consemulder, 
jgt. Jehan van de Meerendonk, jgt. 
Ria Schepens-Hollanders,  Ber-
nard Onland (verjaardag).

Overleden: 
Riek Marcelis-Muijres, 84 jaar
Frans van de Ven, 69 jaar.
Moge zij rusten in vrede.
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