
DE GEEST DOET GOED
In deze meimaand hebben we al van enkele zomerse dagen mogen ge-
nieten. Soms is het goed om je zegeningen te tellen: dat maakt van ons 
dankbare mensen, want in ons snel veranderende leven, nemen we wellicht 
bepaalde kleine dingen niet meer mee in onze herinnering. In de media 
telt vooral wat groot en soms zelfs wat grof is geweest; dat krijgt aandacht. 
In onze kleine wereld en zeker vanbinnen mogen hele andere dingen be-
langrijk zijn en het memoreren waard! Voor de eerste leerlingen van Jezus 
was Pinksteren een dergelijk moment. Ondanks alle aansporing van Jezus 
hadden ze de moed niet om met een boodschap naar buiten te treden en 
misschien wisten ze ook niet hoe ze dat moesten verwoorden. Dan komt 
die overweldigende ervaring, waarin zij gedreven worden door de Geest. 
Ineens zijn er woorden en zijn ze zelfs verstaanbaar in alle talen. 
De mensen hebben misschien hun warmte gevoeld in die woorden. Liefde 
heeft geen woorden nodig. De taal van de liefde is overal verstaanbaar bij 
mensen van goede wil. Dat is nog steeds zo. Daarom mogen wij er op ver-
trouwen dat de Heilige Geest ons taal en teken geeft om te vertellen en te 
laten zien wat de goedheid van God in mensen doet. Als iedereen een zin 
zou zeggen over wat aan goedheid in het leven over hem/haar gekomen is, 
zou dit blad regels te kort komen. Laten we niet schrijven of praten, maar 
het zeggen met daden, met een glimlach: een prachtig middel om het hart 
van mensen te verwarmen.

Dré Brouwers, pastor.
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Een klein steentje
Afgelopen week gingen we op be-
devaart naar de H. Eik. De bus was 
vol, maar gelukkig bood iemand 
aan met de auto te rijden en enke-
le bedevaartgangers mee te willen 
nemen. Zo droeg hij zijn steentje 
bij en hoefde er niemand teleur-
gesteld te worden. Het mooie van 
samen op bedevaart gaan, is de 
verbondenheid. Zelfs toevallige 
passanten sloten bij de viering in 
de kapel aan. Ook de gesprekjes, 
die in die mooie omgeving bij de 
H. Eik, of later bij de koffie in het 
Koetshuis, ontstonden zijn zeer 
waardevol. Mensen deelden hoe 
ze steun vinden bij Maria, bij el-
kaar. Al gaat er bij een enkeling 
maar voor even een heel klein 
steentje uit de rugzak die ze moe-
ten dragen, dan is het organiseren 
van zo’n bedevaart heel zinvol!
 
Vieringen
Zondag 20 mei, Eerste Pinkster-
dag, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Papenburg m.m.v. het 
Lidwinakoor
Intenties: Piet Boerenkamp, bij-
zondere intentie.

Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, 
11.00u: Woord- en communievie-
ring met aalmoezenier Van Lie-
verloo, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist) 
Intenties: Bijzondere intentie.

Dinsdag 22 mei, 
geen viering om 09.30u 

Korte berichten
Met Pinksteren houden wij een 
collecte voor de Nederlandse Mis-
sionarissen.

Vieringen
Woensdag 16 mei, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-An-
nakapel in Aarle
Intenties: Arnoldus v.d. Ven en 
Maria v.d. Ven-Latijnhouwers, 
Maria Vermeulen-Versantvoort 
(verjaardag).
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 18 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint- 

Odulphuskapel
Intenties: Uit dankbaarheid voor 
een 25-jarig huwelijk en Mien van 
Laarhoven en overl. familie, ou-
ders Antonius Kemps en Johanna 
der Kinderen (trouwdag), Miche-
langelo Floccari, Zus de Wert.

Zaterdag 19 mei, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 20 mei, Hoogfeest van 
Pinksteren, 09.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
koor
Intenties: Arnoldus v.d. Ven en 
Maria v.d. Ven-Latijnhouwers, 
Marinus de Bresser (verjaardag), 
jgt. Jaantje de Bresser, Jan de Bres-
ser, Adrianus de Bresser, Gonnie 
de Bresser, overl. ouders Van Eek-
hout-van Emmerik, Jan en Dina 
Hulsen-van Oirschot, Dientje Hul-
sen (verjaardag), Jan Smetsers, ou-
ders Van Kemenade-Raaijmakers, 
Dien de Vroom-Aaldering, fam. 
Van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, ou-
ders Van Heerebeek-Stamps, ou-
ders v.d. Sande-van Roy en overl. 
familie, Jan en Miet Martens-Ge-
ven, overleden fam. Strijbos, jgt. 

ouders Jan de Koning en Maria 
de Bresser, Wim Stevens (verjaar-
dag), Jan de Laat.

Maandag 21 mei, 2e pinksterdag, 
09.30u:
Eucharistieviering met volkszang

Bereiden zich voor op hun huwe-
lijk: Niels van Oorschot en Sophie 
van Genugten


