
WETENSCHAP 
TEGENOVER GELOOF?

Steeds vaker wordt door ‘verlichte geesten’ gezegd dat we God over een 
paar jaar niet meer zullen accepteren, want de wetenschap zal dan overal 
een antwoord op hebben. Dit is niet nieuw, want zelfs in de tijd van Thomas 
van Aquino werd dit al geopperd.
Thomas verdiepte zich toen in de oude filosofen en m.b.v. Aristoteles kwam 
hij tot een 5-tal ‘godsbewijzen’. Een van deze stelt dat er volgens de natuur-
kundigen niets kan ontstaan uit een niets, dus moet er altijd IETS geweest 
zijn. Een ander wetenschappelijk feit: als iets beweegt, moet het door iets 
in beweging zijn gebracht, want niets wat wij kennen beweegt uit zichzelf. 
Dat betekent dat er aan het begin van alles toch IETS moest bestaan wat 
wel uit zichzelf bewoog, want anders zou er niets zijn gaan bewegen. De 
huidige wetenschappers hebben nog steeds geen antwoord op deze ‘gods-
bewijzen’. 
Mensen die het bestaan van God willen ontkennen, komen van een koude 
kerkmis thuis als ze er wetenschap op willen loslaten. Dit geldt ook voor iets 
wat leeft. Men heeft in een laboratorium nog nooit iets tot leven kunnen 
wekken als men uitging van dood materiaal. Gelukkig kennen we echter 
ook gewoon ons geloof. Dat heeft deze bewijzen niet eens nodig!  
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Korte berichten

Van mei t/m augustus zullen de H. 
Missen op woensdag om 19.00u in 
de even weken in de kapel van Aarle 
zijn en in de kapel in de Vleut in alle 
oneven kalenderweken. De H. Mis van 
9.00 uur in de Odulphuskapel gaat 
ook gewoon door.

Vieringen
Woensdag 8 mei:

Odulphuskerk Vieringen
Zondag 12 mei, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg , met orgelspel en samen-
zang
Intenties: Annie Boeren-
kamp-Verhoeven, Regina van 
Deursen-Beekman, Barbara Le-
ijtens-v.d. Kerkhof (jgt.) en Heri-
cus Leijtens, Fien Vaessen-Jacobs.

Dinsdag 14 mei, 09.30u Woord- 
en communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo.
Intenties: Bijzondere intentie.

09.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering in de 
Mariakapel in De Vleut mmv ‘t 
Vleutsvolk
Intenties: Anna Elisabeth v. Sum-
meren, Jan Schepens nms ZLTO, 
jgt. Janus v. Rooij, Maria Hul-
sen-van Rooi, gebr. Walravens, 
Frans Baaijens.

Vrijdag 10 mei, 19.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel  
Intenties: Fam. v.d. Sande-van 
Kollenburg, Jo v.d. Biggelaar, Erik 
van Kollenburg.

Zaterdag 11 mei, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. fam., Sjan van 
Giersbergen-v.d. Laar, Sjaan van 
Hal-van Kollenburg, Cor van den 
Hurk nms Broederschap Hakend-
over, Mies en Mien Kapteijns-van 
Balkom, Kees en Riet van Hel-
voort.

Zondag 12 mei Moederdag, 
9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Fam. v. Vlokhoven-Pij-
nenburg, fam. van den Hurk-Ver-
bakel en dochter Anna, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, 
Marinus van Diesen en Huber-
ta van Diesen-van Rosendaal, 
Jan Schepens, Antoon v.d. Sande 
nms ZLTO, Tini van Kollenburg 
nms ZLTO, ouders Van Heere-
beek-Stamps, overl. ouders v.d. 
Sande-van Roy en overl. fam., 
familie Driekske v.d. Loo-Snel-
ders, jgt. Jan de Koning en Maria 
de Bresser, Wim Stevens (verjaar-
dag), Janus en Dien van Loos-
dregt-de Koning en schoonzoon 
Ad Mommersteeg en Albert en An 
van Roosendaal-de Koning.

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

Antoniuskerk


