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Korte berichten

De Gerarduskalender 2020 is te koop 

Als een vlieger  
Toen we je voor het eerst in onze armen hadden, hielden we je heel dicht 
tegen ons aan. Nu je langzaam, gelukkig heel langzaam, groter aan het wor-
den bent, gaan we je steeds meer een beetje loslaten.
Eigenlijk ben je net als een vlieger, een vrolijke, kleurrijke vlieger. In het be-
gin houd je die dichtbij je, omdat je bang bent dat hij valt. Als het goed gaat, 
laat je het touw steeds meer vieren.
We hopen dat jij in jouw leven de wind in de rug zult hebben, en dat je, 
net als een kleurrijke vlieger, vrolijk dansend in de wind, door het leven zult 
vliegen. Als er een keer geen wind zal zijn, vergeet dan niet dat je nooit op 
de grond zult vallen. Waar je ook bent, door dat dunne touwtje houden we 
je altijd een beetje vast en vangen we je op. 

Deze tekst werd door een oma uitgesproken bij de doop van haar kleinzoon
 
Pastoor Leendert Spijkers

Vieringen
Zondag 27 oktober, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist).
Intenties: Ton Bosch, Ad van der 
Vleuten, Harrie van Logten

Dinsdag 29 oktober, 09.30u 
Avondmaalkapel: Woord- en 
communiedienst met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.
Dinsdag 29 oktober, 19.00u Ge-
bedsdienst ‘En in Zijn Geest te 
leven’, voorbereidingsavond H. 
Vormsel

Antoniuskerk

in het parochiecentrum en kost 
€ 7,40.
 
Vieringen
Woensdag 23 oktober, 9.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 25 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Ome Ad en tante Riek.
 
Zaterdag 26 oktober, 17.00u:
Presentatieviering vormelingen 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag, 27 oktober, 9.30u: 

Allerheiligen, eucharistieviering 
met zanggroep van den Biggelaar.
Intenties: Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, jgt Piet en Pieta 
v.d. Meulengraaf-Spanjers, jgt. 
Doortje Witlox-van den Akker, 
jgt. Bernard van Dungen, ouders 
van den Biggelaar-Stabel en zoon 
Henk.


