
KARDINAAL VINDT DAT PAUS 
TWIJFEL ZAAIT

Volgens Eijk heeft de paus ‘twijfel gezaaid’ door zich niet duidelijk uit te 
spreken. “Mensen zijn in verwarring en dat is niet goed.”
De kardinaal spreekt zich niet vaak in de media uit. Ook niet over zijn visie 
op het beleid van paus Franciscus. Het beeld bestaat dat de twee in alles 
tegenpolen zijn. In elk geval qua persoonlijkheden: de een dicht bij de men-
sen, de ander meer op afstand; Franciscus die de teugels laat vieren, terwijl 
Eijk de leer op strikte wijze zou willen handhaven. Misschien ligt de waar-
heid weer in het midden. Wel is het zo dat de huidige paus veel ruimte laat 
voor interpretaties. Daarmee geeft hij veel verantwoordelijkheid aan de bis-
schoppen om vanuit de plaatselijke situatie te handelen. Dat geeft vrijheid. 
Anderzijds is het zo dat er ook mensen zijn die behoefte hebben aan strak-
ke regelgeving en die liever niet zien dat de ene situatie een andere oplos-
sing vraagt in het ene land en een andere in een ander land. Deze groep wil 
een heldere regelgeving. 
Hoe het ook zij, op zichzelf is het mooi dat de discussie plaatsvindt. En laten 
we elkaar, orthodox en progressief, niet verketteren. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Odulphuskerk
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Te lezen en te zien
In de meimaand hebben we iede-
re week geen verhaal en gebed. In 
plaats daarvan liggen er een aan-
tal boeken en teksten over Maria. 
Deze kunt u inzien en ook lenen. 
Ook zijn er een aantal ‘portret-
ten’ opgehangen van vrijwilligers. 
Deze zijn gemaakt op de vrijwilli-
gersavond. Grote vraag is natuur-
lijk: wie zijn er afgebeeld? 
Denkt u de goede antwoorden te 
weten, dan kunt u die inleveren. 
Om u te helpen, staat bij elke te-
kening een kleine aanwijzing.
Op vrijdagochtend en voor of na 
de viering op zondag, kunt u alles 
op uw gemak bekijken. 
 
Vieringen
Zondag 27 mei, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Jan Kievit (orga-
nist)
Intenties: Corry de Vries, ouders 
Bakkers en Stephan Bakkers, Peg-
gy Ditrich-Butterfiels, ouders v.d. 
Bogaard-Scholtze.

Dinsdag 29 mei, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie.

Korte berichten
We willen een oproep doen i.v.m. 
de jaarlijks Odulphusprocessie op 
zondag 3 juni a.s. Hiervoor zijn 
we nog op zoek naar meisjes uit 
groep 1 t/m groep 4 die het leuk 
vinden om als bruidje in de pro-
cessie mee te lopen. Wij zorgen 
voor een mooie jurk die geleend 
kan worden; passen hiervan is op 
donderdag 31 mei van 15.00- 17.00 
u. (of op afspraak) bij Ans van 
Loosdregt, Vuurdoornstraat 16. 
Ook vragen wij jongens en meis-
jes vanaf ± 9 jaar en/of ouders 
die mee willen lopen om tijdens 
de processie beelden e.d. te dra-
gen. We verzamelen om 10.20u in 
de Odulphuskerk en vertrekken 
rond 10.30u in processie richting 
Vuurdoornplein, waar om 11.00 
u. de H. Mis zal plaatsvinden. Na 

afloop kan er gezamenlijk koffie 
gedronken worden. Wie zich wil 
opgeven als bruidje of meer infor-
matie wil, kan hiervoor terecht bij 
één van de volgende personen: - 
Femke Vermeer, tel.nr 372294 of 
e-mail: femkeenjan@home.nl  Ans 
van Loosdregt, tel.nr 373261 of 
e-mail: ansvanloosdregt@onsmail.
nl  Jacinta van Zummeren, tel.nr 
399947 of e-mail: fam.zumme-
ren@onsmail.nl 

Vieringen
Woensdag 23 mei, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Mariaka-
pel in De Vleut
Intenties: Broer Walravens, Drie-
ka Vermeulen-Kemps nms broe-
derschap van Hakendover, Jo van 
Overbeek-van Dijk.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 25 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 26 mei, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Marc Tonen nms colle-
ga’s Ergon, overleden fam. Strij-
bos.

19.30u: Plechtige huwelijksviering 

van Niels van Oorschot en Sophie 
van Genugten

Zondag 27 mei, 09.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Toos van Elderen, jgt. 
Geerdina van Laarhoven-van Erp, 
ouders Van den Bogaart-Scholze, 
ter nagedachtenis overl. familiele-
den Van Doren, Theo en Drieka 
Vermeulen-Kemps, ouders Van 
Heerebeek-Stamps, Rien van den 
Biggelaar (verjaardag), ouders Van 
Sonsbeek-Liefkens en José, Jan, 
Gerrie, tante Cor, Corrie Sche-
pens-Kolsters (verjaardag), Betsie 
de Lepper en haar ouders  Adri-
aan de Lepper en Dina van den 
Boer.


