
Stella Maris 
Als ik, tijdens mijn vorige werk als hoofdaalmoezenier, een werkbezoek 
bracht aan een marineschip trof ik vaak ergens verscholen in een hut een 
Mariabeeld aan. Vooral bemanningsleden uit andere landen hebben vaak 
een bidhoekje ingericht. 
Maria heeft in de katholieke traditie veel eretitels meegekregen zoals: Hei-
lige Maagd, Koningin van de aarde, maar ‘Sterre der Zee’ neemt een bijzon-
dere plaats in. Vaak wordt ze afgebeeld alsof ze uit de golven tevoorschijn 
komt. Hierin kunnen we de doorwerking ontdekken van beroemde afbeel-
dingen van de liefdesgodin Venus uit de klassieke oudheid. Ook Venus werd 
in de oudheid Stella Maris genoemd. 
De maritieme eretitel van Maria is echter te danken aan een leesfout. Kerkva-
der Hiëronimus vertaalde in de vierde eeuw de Bijbel vanuit het Hebreeuws 
naar het Latijn en dacht dat de naam Maryam een samenstelling was van 
Mar en Yam en dat wordt in het Latijn Stilla (drupel) en mare (zee). Later 
werd dit weer verbasterd tot ‘Stella maris’, ster van de zee. Verbasterd of niet, 
voor veel zeevarenden blijft Maria, Stella Maris, een belangrijke vrouw aan 
boord. 
Veel kapelletjes en kerken zijn ook aan ‘Stella Maris’ gewijd. De bekendste 
is misschien wel die van de Onze Lieve Vrouwe, Sterre der Zee-basiliek van 
Maastricht. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers krijg je niet 
zomaar. Persoonlijke benadering 
en een duidelijke taakomschrij-
ving, taakafbakening zo u wilt, kan 
helpen. Voor de voorbereiding van 
de vormelingen wordt een beroep 
gedaan op ouders. Aan hen wordt 
gevraagd of zij mee willen hel-
pen om de a.s. vormelingen voor 
te bereiden. Vorige week kwam 
een tiental ouders samen met de 
werkgroep bij elkaar om kennis te 
maken en de ‘werkzaamheden’ te 
bespreken. Wat fijn dat dat zoveel 
gemotiveerde vrijwilligers er een 
mooie, waardevolle voorbereiding 
en Vormselviering van willen ma-
ken!

Vieringen
Dinsdag 9 oktober, 19.00u:
Voorbereidende viering Vormsel 
‘Wij zijn gedoopt’
Aalmoezenier Van Lieverloo + 
werkgroep

Zondag 14 oktober, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg m.m.v. Jan Kievit (orga-
nist).

Intenties: Bijzondere intentie.
Dinsdag 16 oktober, 09.30u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Korte berichten
In ons parochiecentrum is de Ge-
rarduskalender weer te koop voor 
€7,25.

Vieringen
Woensdag 10 oktober, 9.00u:  
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 12 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Ouders Van Rosen-
daal-v.d. Biggelaar, Cor van den 
Hurk namens ZLTO Best, Hein 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

van Laarhoven (verjaardag).

Zaterdag 13 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. fam., Petra 
Habraken-van Diesen en doch-
ter Ansje, Jaantje en Marinus 
de Bresser (trouwdag), ouders 
Wijnands-Rijnen en zoon Jan, 
Wilhelmina Boley-van Oorschodt, 
Bernard Onland, Willemien Toe-
bes, Jos van Dijk en zoon Gerd-
Jan.

Zondag 14 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Antonius van Laar-
hoven (verjaardag), Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Cor-
ry Duquesnoy, Henrica van den 
Hurk, Cor van de Meerendonk 
(verjaardag), Wilhelmina van de 
Meerendonk-van Laarhoven (ver-
jaardag), Jan Gommers namens 
ZLTO Best, Janus van Rooij (ver-
jaardag).

zondag 21 oktober vindt weer het 
Sint-Odulphus Najaarsconcert 
plaats in de Sint-Odulphuskerk. 
Olga van der Pennen is initiator 

en organisator van dit concert, dat 
om 15.00u begint en een uur zal 
duren. De toegang is gratis.

Gedoopt:
Ties van den Boom.

Overleden:
Margot Houtman, 74 jaar en Jo-
han Noltes, 68 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.


