
VASTENACTIE: SCHOON WATER!
Je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken: wij staan er 
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat thuis we altijd schoon, veilig water 
hebben. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig. 
Dit jaar steunt de Vastenactie projecten die schoon water dichtbij mensen 
brengen en daarmee levens blijvend veranderen! In ontwikkelingslanden 
wordt 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan 
daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek 
thuisblijven. Wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingeno-
men door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 secon-
den sterft er een kind door vervuild water..

Hongerdoek:
In de Middeleeuwen was het gebruikelijk tijdens de vastentijd met een 
doek het altaar aan het zicht te onttrekken. In die dagen werd zo de relatie 
tussen God en mens benadrukt en werden mensen uitgenodigd om na te 
denken over hun eigen leven. Op de moderne hongerdoeken laten kun-
stenaars iets zien van hun spiritualiteit bij hun inzet voor een betere, meer 
rechtvaardige wereld. Dit jaar wordt een hongerdoek gebruikt met de titel: 
“Mens waar ben je?” Daarin klinkt de vraag: wat doe jij tegen de verstoring 
van de schepping, tegen ongerechtigheid en tegen sociale noden? 
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De Kruisweg, 
meer dan 

“gestold” verleden

Op dinsdagavond 9 april om 20.00u, 
is er een lezing in ons Parochiecen-
trum over het verleden, het heden 
en de toekomst van de ‘Kruisweg’. 
Deze ‘mini pelgrimage’ langs de ge-
beurtenissen van de weg die Jezus 
ging wordt elk jaar op Goede Vrijdag 
beleefd. Hoe is de geschiedenis van 
deze kruisweg, welke verschillende 
culturele en kunstzinnige uitingen 
zijn er? Is er een aansprekende mo-
derne vertaling mogelijk en wat zegt 
dat over de toekomst? De lezing 
wordt verzorgd door aalmoezenier 
van Lieverloo en is vrij toegankelijk. 
Aanmelden op info@antoniusparo-
chie.nl wordt op prijs gesteld. 

Vieringen
Zondag 17 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv het Lidwinakoor.
Intenties: Lies van Rooij-Kapte-
ijns, Annie Boerenkamp-Verhoe-
ven.

Dinsdag 19 maart, 09.30u Woord- 
en communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Antoniuskerk

Korte berichten

Op zondag 17 maart is er om 11.00u 
een kinderviering voor kinderen van 
3-10jaar met hun ouders en opa’s en 
oma’s. Wij gaan dan iets maken voor 
de veertigdagentijd en jullie krijgen 
een Palmpasenstok, die je thuis mag 
versieren en meebrengen op Palm-
zondag; dan wordt die in de viering 
gezegend. Daarna kun je hem aan ie-
mand geven die het moeilijk heeft of 

Odulphuskerk

waar je veel van houdt. 

Vieringen
Woensdag 13 maart, 9.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 15 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulpuskapel
Intenties: Ad Korsten.

Zaterdag 16 maart, 17.00u:
Eucharistieviering met cantor
Intenties: Jan en Betje Smet-
sers-Swaans en Marc Tonen.

Zondag 17 maart 9.30u, 2e zon-
dag van de vasten Eucharistievie-
ring mmv Bert van Hoof
Intenties: Henricus de Bresser 
(verjaardag) en Lamberdina de 
Bresser-van Hoorn, Theo en Drie-
ka Vermeulen-Kemps, jgt. Nel v.d. 
Meulengraaf-Geerts, Harrie v.d. 

Sande, Tini van Kollenburg, voor 
de overl. leden van de Stille Om-
gang.
11.00u: Kinderviering


