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WEEKOVERZICHT  WEEK 29 —2021
Zaterdag 24 juli t/m zondag 1 augustus 2021

Korte berichten
Gedurende de vakan eweken is het parochiecentrum aan de 
Hoofdstraat, behalve op maandag, geopend op alle werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur.

Tijd of geen jd hebben.

“Dan heb ik geen jd!” Hoe vaak hebben wij al niet iemand met die paar 
woorden zeer gedaan? Hoe vaak stelde ons iemand anders teleur, door de-
ze paar woorden. "Geen jd…",  mijn agenda beves gt het: bijna alles is 
gepland, de avonden, het weekend, de vakan e, heel mijn leven? Dat kan 
toch niet! "Op dit moment heb ik voor jou geen jd, omdat ik iemand an-
ders heb beloofd er voor die persoon te zijn".  Zo gezegd is het te begrij-
pen. Iedereen kan er maar voor één persoon echt helemaal zijn. Het wordt 
wel een probleem, als er (bijna) nooit jd is, voor (bijna) niets of niemand 
…Dan zijn wij ons zelf kennelijk kwijt geraakt…Vertel mij voor wie je jd 
neemt, en ik zal je zeggen wie je bent. Tijd mag wel gerekend worden tot 
het kostbaarste dat ik kan geven. Tijd is niet te koop. Het maakt deel uit 
van mijn leven. Een boeiende vraag is dan ook: "Waar trek ik vandaag jd 
voor uit?" Want nu is het vakan e. Een mooi moment om bewuster te le-
ven en daardoor meer te maken van al het mooie, maar ook van het moei-
lijke dat er te beleven is.

Dré Brouwers, pastor.

Bezinning / Gebed

"Het leven komt op je weg, aanvaard jezelf zoals 
je bent,
en durf te zeggen; 'Ik ben een kostbaar mens" 
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Zondag  25 juli:

Zaterdag 24 juli:
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Eucharis eviering  in de  Sint-Annakapel in Aarle mmv Big-
gelaarkoor 

Inten es: Familie Van de Ven-La jnhouwers, ouders de Bresser
-van Haren, jgt. familie Verhoeven-van Kronenburg, fam. Es-
sens-Schepens, Kees Heunks, Henk Essens, Harrie van Bee-
rendonk, Wim Essens en kleinzoon Wim, familie Van Kollen-
burg-van Laarhoven, familie Van Kasteren en Ad van Veen, 
Overleden ouders van Beerendonk - Schepens en zoon Harry. 

Zaterdag 31 juli: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Kees Heunks

Zondag 1 aug: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 

Inten es: Familie Van Tartwijk, jgt. Jan de Koning, ouders 
Leijtens-van de Kerkhof, fam. Rodrigues da Silva, fam. Con-
semulder, fam. Gomes, fam. Bruin, Kees Heunks, familie Ber-

e Laaper, familie Heddes-Consemulder

10:00  uur

17:00 uurEucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Voor een zieke dochter, Kees Heunks, Jan Wijnands 
(verjaardag).  

09:30  uur

17:00 uur

Vrijdag 30 juli: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Kees Heunks, Henk Essens. 

19:00 uur

Woensdag  28 juli: Eucharis eviering  in de  Sint-Annakapel in Aarle 
Inten es: Levende en overleden leden van Vrouwen van Nu, 
Kees Heunks, Henk Essens.

19:00 uur


