
LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN!
Het is anno 2019 niet meer zo vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Zijn 
de mensen daarom minder geïnteresseerd? Ik denk dat dat hier in Brabant 
nog wel meevalt. Men ziet de verplichting niet meer zoals vroeger, toen het 
moest! Nu gaan mensen als zij er behoefte aan hebben. Met sommige fees-
ten, vooral Kerstmis, zitten de kerkgebouwen overvol, met sommige begra-
fenissen ook. Bij een eerste communie is ons kerkgebouw in Middelbeers 
ook te klein. Maar als mensen door het jaar niet meer zo vaak gaan en op de 
scholen wordt er minder aandacht aan ons geloofsleven geschonken, hoe 
bereiken we de kinderen dan?
Hoe zorgen wij dat zij geïnspireerd door de kerkelijke gemeenschap leven 
met en in die gemeenschap? Wij leven natuurlijk in een digitaal tijdperk. 
Vandaar dat we het initiatief nemen voor DIGIDULFKE.
Dat betekent dat elk kind dat gedoopt is (e-mailadres door de doop bij ons 
bekend) en elke communicant en vormeling (ook hun mailadressen zijn 
daardoor bekend) vanaf Pasen een digitale kinderkrant gaan ontvangen 
met een verhaal, puzzels, informatie over wat er in de verschillende kerkge-
meenschappen van Sint-Odulphus van Brabant voor hen gebeurt.
Wij hopen dat het een groot succes wordt!

Aalmoezenier Paul Versteegh
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bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95 
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Vieringen
Zondag 7 april, 11.00u 5e zondag 
40-dagentijd
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Bijzondere intentie.

Dinsdag 9 april, 09.30u Woord- 
en communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Bereiden zich voor op hun ker-
kelijk huwelijk: Tim Martens en 
Bo van Schaijk.

Korte berichten

Op 1e en 2e paasdag, 21 en 22 april, 
organiseert broederschap ‘De Meierij’ 
haar jaarlijkse bedevaart naar Haken-
dover. Dit jaar is als heilige-misintentie 
gekozen: ‘Goddelijke Zaligmaker, wij 
zijn u dankbaar voor 75 jaar vrijheid’.
Deelname kan men aanmelden bij 
Diny Schepens-Verboort, tel. 0499-

Odulphuskerk

397102. Meer inlichtingen op de web-
site www.hakendover-breda.nl afde-
ling broederschap ‘De Meierij’, via de 
mail bedevaart.hakendover@gmail.
com of bij de secretaris Jo Verhoeven, 
tel. 073-5493248.

Vieringen
Woensdag 3 april, 9.00u 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 5 april, 1e vrijdag van de 
maand
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Karel Ackerschott en 
dochter Hanni.

Zaterdag 6 april, 17.00u:

Eucharistieviering met Zingen 
doet Leven
Intenties: Henricus de Bres-
ser, Lamberdina de Bresser-van 
Hoorn, ouders Wijnands-Reijnen 
en zoon Jan, Dora de Wert. 

Zondag 7 april, 5e zondag van de 
vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Piet Berkers en Ma-
riet Berkers-Versantvoort, Hein 
van Vlokhoven, broers en zussen 
Van Tartwijk, familie Legius-v.d. 
Nieuwenhuizen, Theo en Drieka 
Vermeulen-Kemps, jgt. Harrie de 
Bresser, overl. ouders Van Eek-
hout-van Emmerik,  Jan Schepens, 
fam. Kees v.d. Ven (verjaardag), 
Tinie, Frans, Piet en Mien, Antoon 
v.d. Sande nms ZLTO, Tini van 
Kollenburg nms ZLTO. 

Antoniuskerk


