
Allerzielen  
Feesten en herdenkingen kunnen veel voor mensen betekenen. Eén daar-
van is Allerzielen. Het is een vreemde gewaarwording als je een dierbare 
verliest en je merkt dat dit voor anderen bijna niets betekent. Begin okto-
ber heb ik plotseling een dierbare vriend verloren. Ik herinnerde mij wat 
een vrouw in Waalwijk tegen mij zei, toen ik pas pastor was: “Ik begrijp niet 
dat voor andere mensen het leven gewoon doorgaat”. Intussen weet ik dat 
daarmee een rouwproces begint en ook een ontdekkingstocht naar jezelf. 
Je hebt niet alleen iemand verloren, maar bent ook confuus over jezelf. Diep 
in jou sluimeren veel vragen over wat nu leven is en wat er zal zijn. Veel van 
die vragen zijn nog steeds taboe. Onze leefwereld ontwikkelt in hoog tem-
po een andere dodencultus dan we gewend zijn. Misschien helpt dat, zoals 
een bruggetje over een moeras van gemis waarin je kunt verdrinken tot je 
helemaal onverschillig bent. Maar je moet weer verder. Daarom is het goed 
dat mensen, ook na een hele tijd, nog eens stil willen staan bij jouw dierba-
ren. Dat doen wij op Allerzielen in de Sint-Odulphuskerk en de H. Antoni-
uskerk met een gebedsviering om 19.00u. De namen van onze dierbaren, 
overleden vanaf oktober 2017 t/m september 2018, worden in die viering 
speciaal genoemd. Iedereen is heel welkom! Na de viering gaan we op het 
kerkhof de graven zegenen. Op 3 november is om 11.00u het Militair Requi-
em met een pontificale Eucharistieviering, waarin wij de dierbaren geden-
ken van defensie. Momenten van verbondenheid en uitzicht over de dood 
heen, waarin wij elkaar proberen te steunen door hoop en twijfel heen. 

Dré Brouwers, pastor
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Uitnodiging
Afgelopen weken zijn de uitno-
digingen verstuurd aan de nabe-
staanden van onze overledenen 
van het afgelopen jaar, voor de 
viering op Allerzielen om 19.00u. 
Zij krijgen dan ook het gedachte-
niskruisje van hun dierbare over-
ledene. Natuurlijk is iedereen van 
harte welkom om dierbaren te 
gedenken. We brengen na afloop 
lichtjes naar de graven op het 
kerkhof en u bent daarna wel-
kom om samen een kopje koffie te 
drinken. 

Vieringen
Vrijdag 2 november Allerzielen, 
19.00u: Gebedsdienst mmv Henk 
Rooijackers.
Intenties: Hai Jacobs, pap en mam 
Kamphues-Hoube, Lies van Eijk-
van Gompel. 

Zondag 4 november, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven m.m.v. Henk Rooijackers.
Intenties: Mariet Kreijveld-den 
Otter (verjaardag), Trees van 
Genuchten-Steens, Paul van 
Genuchten, Jos Vermeer, Lies van 
Eijk-van Gompel.

Dinsdag 6 november, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties:
Lies van Eijk-van Gompel.

Dinsdag 6 november, 19.00u 
Voorbereidende viering Vormsel 
‘En in zijn Geest te leven’. Pastor 
Van Lieverloo + werkgroep

Overleden:
Lies van Eijk-van Gompel, 95 jaar. 
Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 31 oktober, 9.00u:  
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel 
Intenties: Bijzondere intenties

Vrijdag 2 november Allerzielen, 
19.00u: 
Gebedsviering, waarna zegening 
van de graven.
Intenties: Harrie de Bresser en 
dochter Sjaan, Lamberdina de 
Bresser-van Hoorn, overl. ouders 
Eekhout-van Emmerik, fam. Ric-
kelman-van der Velden, Jan en 
Betje Smetsers-Swaans en Marc 
Tonen, overl. fam. Van de San-
de-van den Broek, Coby Hed-
des-Consemulder

Zaterdag 3 november

11.00u: Nationaal Militair Requi-
em
17.00u: Eucharistieviering mmv 
koor Zingen doet Leven
Intenties: Mathies Harks

Zondag 4 november, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Bert van 
Hoof
Intenties: Arnoldus v.d. Ven en 
Maria v.d. Ven-Latijnhouwers, 
Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, 
jgt. Willem Kroos, broers en zus-
sen Van Tartwijk, ouders Van 
Kemenade-Raaijmakers, Dien de 
Vroom-Aaldering, Doortje Aalde-
ring, Hein van Vlokhoven, Bet-
sie en Sjaak Pijnenburg, Janus en 
Dien van Loosdregt, Albert en An 
van Roosendaal en Ad Mommer-
steeg, ouders Van Kuik-Kuypers 
en overl. familie, fam. v.d. San-
de-Oppers, Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, overl. ouders Van 
Laarhoven-van Rooij en familie, 
Jan de Bresser, Adrianus de Bres-
ser, Gonnie de Bresser, Harrie van 
Beerendonk, ouders Van Vugt-van 
Vroenhoven en zoon Theo, doch-
ter Rieky en schoondochter Diny, 
Marinus Kemps, Maartje Vullings 
(verjaardag) en opa en oma Vul-
lings, Martijn en opa en oma Van 
Boxtel, Theo v.d. Sande en fam. 
De Poorter-Bekkers

Gedoopt: Niels Smulders

Overleden: Ad van Gool, 81 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.


