
Zo doet de Liefde! 
In augustus vieren we Maria Tenhemelopneming. In de Oosterse kerken 
heet dit feest: de Ontslaping van Maria. De kerk viert geregeld feesten voor 
Maria en zeker haar heengaan. In de geschiedenis is veel doorgedacht over 
de betekenis van Jezus. Daarbij wordt ook vaak Zijn moeder betrokken: 
bij de ontvangenis, de geboorte, de opdracht in de tempel. In de vorige 
eeuw werden deze feesten vaak heel uitbundig gevierd. 15 Augustus is in 
veel Europese landen een vrije dag.  Wij mogen deze verering zien als een 
vorm van dankbaarheid van een kind ten opzichte van een moeder. Vanaf 
het concilie van Efeze (in 431), waar Maria de titel ‘Moeder van God’ kreeg, 
kende de Mariaverering een sterke opgang. Daarbij werden titels gegeven 
en devoties ontwikkeld, die meer uit het hart voortkomen, dan uit weten-
schappelijk onderzoek. Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) 
vroegen 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke 
tenhemelopneming van Maria. In 1950 kondigde paus Pius XII het dogma 
fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische 
Constitutie Munificentissimus Deus. De Oosterse kerken vereren Maria met 
veel liefde en eerbied in hun talloze iconen. Zij geloven dat God de moeder 
van Zijn Zoon in de hemel heeft opgenomen, zonder daar een dogma over 
af te kondigen. Het Westen zet dat kracht bij door een dogma. In beide ge-
vallen is het de liefde die zich niet anders kan voorstellen dan dat Jezus en 
Zijn Moeder nu al met elkaar verenigd zijn in God. Dat vieren wij met een 
feestelijke openluchtviering bij de kapel in de Vleut, op zondag 20 augus-
tus om 10.00u. De liefde voor Jezus’ moeder, die Hij op het kruis aan ons 
zo edelmoedig heeft afgestaan als onze moeder, is ook vandaag nog een 
groot feest waard, want liefde redeneert niet, maar ze voelt heel goed aan 
wat waardevol is.

Dré Brouwers, pastor
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15 Augustus
A.s. Zondag vieren we in onze kerk 
het feest van Maria ten Hemelop-
neming. Op dinsdag 15 augustus 
heeft de pastoraatsgroep een inspi-
rerende, gezellige bijeenkomst ge-
organiseerd. (I.v.m. de organisatie 
moet u zich wel aanmelden voor 
10 augustus a.s.) Deze ochtend is 
speciaal bedoeld voor hen die, juist 
in de vakantietijd, wel een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. We 
hopen op een positieve sfeer, met 
aandacht voor iedereen die aan-
wezig is. Samen vieren, delen en 
vooral ook luisteren naar elkaar, 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Korte berichten
Openingstijden 
parochiecentrum:
Ons parochiecentrum is t/m 27 
augustus geopend op dinsdag en 
vrijdag van 9.00-12.00u.

Vieringen
Woensdag 9 augustus
19.00u: Eucharistieviering, Sint-
Annakapel in Aarle
Intenties: Bijzondere intentie, 
Wim Essens en kleinzoon Wim, 
Tom van de Ven en oma Dien 
Neutkens.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM

Vrijdag 11 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering, Sint-Odulp-
huskapel
Intenties: Bijzondere intentie.

Zaterdag 12 augustus, 17.00u:
Eucharistieviering mmv de Can-
tors
Intenties: Bijzondere intentie, ou-
ders Smetsers-Baijens, Hanneke 
v.d. Sande-Latijnhouwers en fa-
milie.

Zondag 13 augustus, 09.30u:
Eucharistieviering met orgelspel
Intenties: Bijzondere intentie, 
Evert van Kronenburg, ouders 
Timmermans-Oerlemans, ouders 
van Laarhoven-van Rooy en over-
leden familie, Gerard Sleegers 
(sterfdag).

Bereiden zich voor op het hu-
welijk: Johann Vorstenbosch en 
Raquel Dutrafontenele

doet ieder goed. Dat hopen we 
dan ook dat die ochtend oplevert: 
dat ieder gesterkt en met een goed 
gevoel naar huis gaat en weer wat 
extra energie heeft voor de ko-
mende tijd.

Openingstijden 
parochiecentrum:
Ons parochiecentrum is t/m 25 
augustus elke werkdag geopend 
van 09.00-12.00u., behalve op 
woensdag.

Vieringen
Vrijdag 11 augustus:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u

Zondag 13 augustus, 11.00u
Feest van Maria-Hemelvaart. Eu-
charistieviering met pastor Papen-
burg, mmv Jan Kievit (organist)  

Intenties: Mieke Renders, bijzon-
dere intentie


