
Van H. Oliesel naar Ziekenzalving
Voor het Tweede Vaticaans Concilie, dat in de jaren 60 van de vorige eeuw 
plaatsvond, kenden we de ‘laatste sacramenten’. Iemand die deze aarde 
moest verlaten had op het laatst de mogelijkheid zijn levensbiecht uit te 
spreken, de laatste keer de H. Communie te ontvangen (het zogenaamde 
viaticum) en een zalving te krijgen tot sterking bij de overgang naar het 
eeuwige leven. De concilievaders hebben hierin verandering gebracht. De 
levensbiecht kan nog steeds plaatsvinden, maar het H. OLIESEL is veran-
derd. De naam zegt nu al genoeg: de ZIEKENZALVING. Waarom moet een 
mens die Zijn Schepper gaat ontmoeten een krachtmiddel hebben? Dat 
krachtmiddel kun je beter gebruiken als je krachten afnemen, de leeftijd 
begint te tellen, je weet dat het de komende tijd alleen maar moeilijker zal 
worden. Het gebruik van olie is symbolisch. Vroeger werden worstelaars en 
andere sporters geolied om spieren los te maken. Olie werd door de profeet 
Samuel gebruikt om de koningen van het Joodse volk te zalven. 
De ziekenzalving hoeft geen eenmalige gebeurtenis te zijn. Iedereen die er 
behoefte aan heeft mag de zalving ontvangen, al is het de vierde of tiende 
keer. Het fijne is ook dat de tijdsdruk eraf is. Familie hoeft niet op het laatste 
moment nog een geestelijke te laten komen. Een welkome verandering, die 
velen rust en kracht geeft.
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Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 21 juli, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Riley Dielemans, Riekie 
van Hintum-Brands, Mariet Kre-
ijveld-den Otter (verjaardag), An-
nie Boerenkamp-Verhoeven.

Korte berichten

T/m 18 augustus is ons parochiecen-
trum alleen geopend op dinsdag- en 
vrijdagmorgen.

Vieringen
Woensdag 17 juli 
09.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering, Maria-
kapel in de Vleut
Intenties: Jan Schepens nms 
ZLTO, gebr. Walravens, Frans 
Baaijens, Maria Hulsen-van Rooi, 
Jo van Overbeek, Miet en Willem 
van Rooij-Verouden en overl. fam.

Vrijdag 19 juli, 19.00u: 
Eucharistieviering, Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Bijzondere intentie, 
Erik van Kollenburg (verjaardag).

Zaterdag 20 juli, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang-
groep
Intenties: Mevr. A. Rickelman- 
van der Velden, jgt. Wil Kleijne- 
van Hal.

Zondag 21 juli, 9.30u: 
Eucharistieviering met orgelbege-
leiding     
Intenties: Jgt.  Ad Verhoeven en 
Riek Verhoeven-van Kronen-
burg, Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, overl. ouders v.d. San-
de-van Roy en overl. fam., Lambè-
re v.d. Sande en dochter Marga. 

Overleden:
Sjef Groos, 92 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Overleden:
Riekie van Hintum - Brands, 76 
jaar. Moge zij rusten in vrede.

Gedoopt: Jermain Gerrits


