
Ze waken over ons! 
Nu de herfst steeds meer zijn intocht doet met storm en regen, is het goed 
toeven in een gezellig huis. Daarom nodigen wij alle jonge ouders weer 
eens uit voor een bijeenkomst met kinderen tussen de 3 en 10 jaar op zon-
dag 29 oktober om 11.00 uur in de Sint-Odulphuskerk. Wij gaan dan met 
de kinderen  verhalen vertellen over de engelen. Iedereen heeft een engel, 
die over ons waakt, zegt Jezus en vooral over de kinderen. Wij staan er mis-
schien niet zo vaak meer bij stil, maar bescherming van boven door de en-
gelen is een heel fijn gevoel. Laatst hebben wij de beelden, die nu weer bij 
het Mariabeeld achterin de kerk staan, gezegend. Heel veel mensen vonden 
dat een mooi moment. Als je in een kerk komt, mag je ook iets warms er-
varen en de engelen en ook de heiligen met hun beelden bemiddelen dat. 
Natuurlijk weten ook wij katholieken dat alle kracht van God komt, maar wij 
versnipperen die graag een beetje. Zodat wij ook met onze kleine vragen 
ergens terecht kunnen. Jezus zelf bad ook en moedigde ons aan om alles te 
vragen aan de hemelse Vader. Zo hielp Hij ons om één grote familie te zijn, 
met God als Vader en de engelen als bescherming. Het gebed van Jezus 
was een gebed vol van vertrouwen, want Hij bad “Niet mijn wil maar Uw 
wil geschiede”. Dat durven wij misschien soms niet en dan zijn de engelen 
een hulp voor ons en de heiligen een voorbeeld. Het lijkt mij heel fijn als wij 
met velen zijn om te ontdekken wat de engelen voor ons en onze kinderen 
kunnen betekenen. Iedereen is welkom, kinderen, ouders en ook opa’s en 
oma’s. Het wordt een viering voor het hele gezin.

Dré Brouwers, pastor.
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Lourdes
Op dit moment zijn ruim 1100 
pelgrims van het bisdom Den 
Bosch, samen met Mgr. De Korte, 
in Lourdes. Vanuit onze parochie 
Sint-Odulphus van Brabant ne-
men bijna 40 mensen deel aan de 
bedevaart, waaronder ook men-
sen van de H. Antoniuskerk. Wat 
mensen beweegt om mee te gaan 
is heel divers. Zij hopen er mis-
schien iets te vinden (rust, berus-
ting) of er iets achter te laten van 
hun zorgen, verdriet of pijn. Dat 
Maria in hun geloof een bijzonde-
re rol speelt, moge duidelijk zijn. 
Ook in onze kerk zingen we vaak 
en zeker in de Rozenkransmaand 
tot Maria. In Maria herkennen ve-
len de zorg en het verdriet om een 

Odulphuskerk

kind. In haar eenvoud is ze heel 
benaderbaar om onze zorgen met 
haar te delen. Niet alleen in Lour-
des, maar ook in onze kerken en 
kapellen bent u welkom om tot 
haar te bidden en een kaarsje op 
te steken!

Vieringen
Zondag 22 oktober, 11.00u  
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist)
Intenties: Jos van den Akker,
Nettie Schepers-van Keulen
Dinsdag 24 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Jos van den Akker,
Nettie Schepers-van Keulen
Dinsdag 24 oktober 19.00u
Voorbereidende viering Vormsel 
“om te breken en te delen” Aal-
moezenier Van Lieverloo + werk-
groep

Overleden:
Nettie Schepers-van Keulen, 79 
jaar. Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Korte berichten
In het weekend van 21/22 oktober 
houden wij een extra collecte van-
wege wereldmissiedag.
Op zondag 29 oktober vieren wij 
behalve de kinderviering om 11.00 
uur ook in de viering van 9.30 uur 
Allerheiligen.

Vieringen
Woensdag 18 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Jan en Annie van de 
Sande-Essens (verjaardag).
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM

Vrijdag 20 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 21 oktober, 17.00u: 
Eucharistieviering mmv Antoinet-
te van Roosmalen
Intenties: Familie Hulsen-Slegers.

Zondag 22 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Jan Kroos(verjaardag), 
jgt. Riek Verhoeven-van Kronen-
burg, Gonnie de Bresser, Arnol-
dus en Maria van de Ven-Latijn-
houwers, overleden familie van 
Vlokhoven-Pijnenburg, ouders 
Essens-Latijnhouwers, Nard en 
Lena Hazenberg, jgt. Marinus de 
Bresser, Jo van den Boom-van der 
Velden.

Gedoopt: Ivo de Wit


