Waar kun je nog rustig wonen?
Wij leven op het relatief rustige Brabantse platteland, maar als je hier soms mensen spreekt
na een aanslag, na een anti-zwarte-Piet-demonstratie
of na rellen in Den Haag of Utrecht, dan hoor je al vaak de opmerking:
wanneer zijn wij aan de beurt?
Er zijn mensen die zich erg druk maken over de toekomst: in wat voor wereld komen onze
kinderen te leven? Wat blijft er over van Nederland en onze cultuur?
Kunnen ze straks nog rustig over straat (zelfs: ik hoop dat mijn dochter nooit
een hoofddoek hoeft te dragen!).
Maar waar op de wereld is het anders?
De wereld verandert, de maatschappijen veranderen, de samenstelling van de bevolkingen
veranderen en dat in een steeds sneller tempo. De wereld die kleiner en bereikbaarder, sneller,
is geworden door internet en de (sociale-)media komt in een rap tempo overal binnen.
We zien het aan de oproer in Amerika van de afgelopen periode. Die kreeg meteen een
gevolg in demonstraties in Nederland. Maar we zien ook het gevaar van de snellere en
bereisbare wereld met het moeilijk in te dammen Coronavirus.
Laten we vooral kijken naar de normen en waarden die wij kunnen overdragen en geloven
in gebed voor alles waarin wijzelf onmachtig zijn.
Aalmoezenier Paul Versteegh

Samen vieren in onze kerken

Gelukkig kunnen we ons geloof samen vieren in onze kerken. Wel moeten we de
voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen en blijft het 1,5 meter afstand houden in alle
richtingen, onverminderd van kracht.
Vanaf 1 juli bepaalt de ‘anderhalve meter maatregel’ ook hoeveel mensen er in onze kerken
bij een viering aanwezig kunnen zijn. Dit is voor elk kerkgebouw dus anders. Het is een
richtgetal, dat afhankelijk is van het aantal mensen dat alleen komt of samen, als gezin.
Aanmelden vooraf is niet meer nodig.
Vorige week maandag, 1 september -de dag van de Schepping-, waren onze kerken groen
aangelicht en was er in de kerken van alles te zien en te horen wat met de zorg voor onze
aarde te maken heeft. Foto’s van de ‘groene’ kerken staan in het DigiDulfke. Hebt u geen
‘abonnement’ dan kunt u dit ook vinden op onze website.

Antoniuskerk
Korte berichten

• Ons parochiecentrum is op woensdag en vrijdag
geopend van 10.00-12.00 uur. Als het kan, willen
wij u vragen, per telefoon (371276) contact op te
nemen.
• Vanavond, 8 september, is de informatieavond
voor het Vormsel om 20.00 uur in onze kerk.
A.s. vormelingen en hun ouders uit heel Best
zijn van harte welkom. I.v.m. de regelgeving
wordt er geen koffie geschonken.
Vieringen
Zondag 13 september, 11.00u: Eucharistieviering
met pastor Papenburg.
Intenties: Bijzondere intentie, Leo van der Sangen.
Dinsdag 15 september, 09.30u: Woord- en
communieviering in de Avondmaalkapel met
aalmoezenier Van Lieverloo. I.v.m. met de
1,5 meter maatregel is gekozen voor een vaste
opstelling van de stoelen.
Intenties: Leo van der Sangen.

Odulphuskerk
Vieringen:
Woensdag, 9 september, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag, 11 september, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 12 september, 17.00u
Eucharistieviering
Intenties: Voor het 60-jarig huwelijk van Nol
van Heerebeek en Corrie Habraken, fam. Van
Heerebeek-Stamps, fam. Habraken-Koelemans,
ouders Appeldoorn-de Koning en overleden
familie, Kees Heunks.
Zondag 13 september, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Berta van Kemenade-Raaijmakers
(verjaardag), fam. Sanders-van de Biggelaar,
Cisca van Laarhoven-van der Hamsvoort en overl.
ouders en familie, Ria Schepens-Hollanders, Theo
van de Sande.
Overleden:
Toon de Vet, 78 jaar
Moge hij rusten in vrede.
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