
MEDIAKANAAL 
‘KATHOLIEK VANDAAG’ 

Op 23 januari is het nieuwe mediakanaal ‘Katholiek Vandaag’ van start 
gegaan. De nieuwszender geeft een wekelijks nieuwsoverzicht over paus 
Franciscus en het Vaticaan en een talkshow die elke donderdagavond van-
uit een lokale geloofsgemeenschap wordt uitgezonden.  “Ons hoofddoel 
is om via onze programma’s katholieken met elkaar te verbinden” vertelt 
mediapriester Roderick Vonhögen. “En dat kan heel goed via sociale media, 
soms nog beter dan via de bestaande kanalen in krant of op televisie. Het 
gaat niet alleen om wereldnieuws, maar ook het lokale en nationale nieuws 
komt aan de orde.”
De nieuwszender werkt zoveel mogelijk samen met bestaande organisa-
ties. Mooie initiatieven die er al zijn kunnen zo versterkt worden en via so-
ciale media verspreid. 
De start van ‘Katholiek Vandaag’ viel samen met de Wereldjongerendagen 
in Panama, waar onze paus Franciscus met een miljoen jongeren uit de hele 
wereld bijeen was. ‘Katholiek Vandaag’ is te vinden op de website katholiek-
vandaag.nl en op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. 
Het is een mooie aanvullende informatiebron voor mensen die geïnteres-
seerd zijn in actuele ontwikkelingen bij de katholieke achterban. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo.
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Vieringen
Woensdag 13 februari, 9.00u:

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 17 februari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv het Lidwinakoor.
Intenties: voor een ernstig zieke 
namens de familie, Annie Boe-
renkamp-Verhoeven, Lies van 
Rooij-Kapteijns, Jan Kroot, Mieke 
Renders.

Dinsdag 19 februari, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Overleden:
Lies van Rooij-Kapteijns, 92 jaar. 
Moge zij rusten in vrede.

Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 15 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ad Korsten

Zaterdag 16 februari, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Peters-v.d. Mee-
rendonk en dochters Ria en Mar-
griet.

Zondag 17 februari, 9.30u: 

Eucharistieviering met gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Harry v.d. Sande nms 
dames parochiecentrum, Corry 
Duquesnoy, Nellie van den Til-
laart-van Kuik (verjaardag), Jan 
Schepens, familie Walravens-v.d. 
Sande en Betsie Hellings.

Gedoopt: Riv Janssen.

Overleden: Charles Loots, 82 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.


