
NEDERLAND STAAT 
ER GEKLEURD OP

In Nederland wonen bijna één miljoen moslims, in Europa ± twaalf miljoen. 
In politieke debatten gaat het meestal over moslimmigranten. Zij zouden 
Europa islamiseren en worden geassocieerd met terreur. Vreemd genoeg 
denken we bijna nooit aan christelijke migranten afkomstig uit andere de-
len van Europa, Afrika en Azië. In ons land woonden er in 2006 al 1,3 miljoen. 
Nederland staat er dus gekleurd op. Sinds de 16e eeuw hebben we met 
vallen en opstaan geleerd dat vrijheid van godsdienst een grondrecht is. 
Aan dat idee moeten we nu een nieuwe invulling geven. Dit is des te drin-
gender nu de islam in ons land ingeburgerd is en christelijke migranten bij 
ons een goed onderkomen zoeken. We moeten onder ogen leren zien dat 
onze samenleving gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid aan 
culturen en religies. In deze situatie is er maar één optie: leren accepteren 
dat dit een verrijking is en geen bedreiging. Dat zal ons beter afgaan als 
we de moeite nemen om ons te verdiepen in elkaars levens- en geloofs-
overtuigingen, zonder ons daarbij van de wijs te laten brengen door halve 
waarheden of angstvisioenen. 
Er is maar één devies: heet christenen die in hun thuisland gediscrimineerd 
en vervolgd worden van harte welkom. Ga met elkaar in gesprek, leer elkaar 
kennen en denk niet dat zij zich maar aan ons moeten aanpassen. Het om-
gekeerde zou ook weleens heel leerzaam kunnen zijn! 
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Korte berichten

Tot 6 mei a.s. is het parochiecentrum 
alleen geopend op dinsdag- en vrij-
dagochtend.
Zaterdag 4 mei is de H. Mis om 17.00u 
bij de Mariakapel van de Heikant i.p.v. 
in de kerk. 

Vieringen
Woensdag 1 mei:
9.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Odulphuskerk
Vieringen
Zondag 5 mei, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, mmv het Lidwinakoor.
Intenties: Fien Vaessen-Jacobs, 
voor alle slachtoffers van oorlog 
en geweld.
Na afloop is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten onder het genot van 
koffie of thee.

Dinsdag 7 mei, 09.30u Woord- en 
communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Overleden:
Fien Vaessen-Jacobs, 84 jaar. 
Moge zij rusten in vrede.

19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Annakapel
Intenties: Jgt. Marianna Strijb, ter 
nagedachtenis aan onze lieve ou-
ders Jan en Mariet de Bresser-van 
der Velden, Leo v.d. Sande (ver-
jaardag).

Vrijdag 3 mei, 1e vrijdag van de 
maand:
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel  
Intenties: Wim en Fienie van Ro-
sendaal.

Zaterdag 4 mei, 17:00u:
Eucharistieviering in de kapel v.d. 
Heikant
Intenties: Voor alle slachtoffers 
van oorlogen en geweld, voor alle 
overledenen van BV De Heikant, 
ouders De Bresser-van Weert 
en zoon Frans, Frans Schepens, 
overl. fam. Schepens, overl. fam. 
Verstegen, Jan Schepens, ouders 
De Bresser-van Haren, Harrie en 
Marietje van Kasteren, Ad van 
Veen,  Ad van Kasteren, ouders 

Schepens-Roche en overl. fam., 
Hendrik Walravens en dochter Je-
anne en zoon Leon.

Zondag 5 mei, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd/
gregoriaans koor
Intenties: Overl. ouders Van Eek-
hout-van Emmerik, jgt. Hein van 
Vlokhoven, broers en zussen Van 
Tartwijk, Ad Verhagen, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Mari-
anne Strijbos (verjaardag), ouders 
v. Heerebeek-Stamps, Erik van 
Kollenburg, Opa en Oma Span-
jers-van Eert en fam., Ria Sche-
pens-Hollanders (verjaardag).

Bereiden zich voor op het 
huwelijk: Wilbert v. Kemenade en 
Lisa Kessels

Overleden:
Paul van den Broek, 82 jaar
Wim Sprenger, 86 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk


