
Even voorstellen
Om het familiepastoraat in onze parochie 
Sint-Odulphus van Brabant extra kracht bij te 
zetten, krijgt het pastoraal team per 1 oktober 
ondersteuning met de aanstelling van Paul 
van der Hamsvoort als coördinator voor het 
familiepastoraat. Paul is al jarenlang actief als 
acoliet tijdens de zondagvieringen in de basiliek. 
Hij studeert theologie en deze parttime baan 
in het teken van het familiepastoraat is voor 
hem een mooie gelegenheid om zijn studie-
inzichten te koppelen aan het parochiewerk in 
de praktijk. Dinsdag doet hij b.v. mee met de 
Vormselvoorbereiding. We wensen hem veel 
succes en plezier met zijn taak!
Vieringen
Dinsdag 19 oktober, 19.00u: Tweede voorberei-
dingsavond H. Vormsel met pastor Van Nunen en 
Paul van der Hamsvoort. Gebedsdienst met als 
thema ‘Om te breken en te delen…’.
Zondag 24 oktober, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. 
Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Uit dankbaarheid, bijzondere intentie.

Vieringen:
Woensdag 20 oktober, 19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks.

Vrijdag 22 oktober, 19.00u: Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties; Kees Heunks.

Zaterdag 23 oktober, 17.00u: Eucharistieviering 
Intenties: Kees Heunks. 

Zondag 24 oktober, 09.30u: Eucharistieviering 
Intenties: Ad en Riek Verhoeven-van 
Kronenburg; Kees Heunks; Ria Vos-
van Diesen en Wim van Diesen.

Gedoopt:
Tom van den Hout; Tycho Damen; Mees Evers.

Overleden:
Riet Gijselhart-Richters, 87 jaar. 
Moge zij rusten in vrede.
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Klimaatpelgrimage
Afgelopen zomer begon een aantal gelovigen vanuit verschillende kerken een pelgrimage vanuit Polen 
en Zweden; zij maakten zij een ‘aanloop’ naar de klimaatconferentie in Glasgow. In Duitsland trokken 
zij samen verder richting Nederland. Van 30 september t/m 11 oktober voerde de tocht door ons 
land. Op 4 oktober heb ik een etappe, over de Veluwe, meegelopen. Onderweg heb ik verschillende 
pelgrims gesproken. Het is bemoedigend om te ervaren dat veel mensen het belangrijk vinden dat 
kerken hun stem laten horen. Wij geloven immers dat de aarde door God geschapen is. Zij is niet 
ons eigendom; wij behoren toe aan de aarde. Als we haar schenden, schenden we onszelf en alle 
levensvormen. In het bijzonder de armen worden het hardste getroffen door de klimaatcrisis. Dat is 
een vorm van onrecht die bestreden moet worden!  
Meer informatie over de klimaatpelgrimage vindt u op de website www.groenekerken.nl. 

Gedeelte uit het Pastoraal Woord door pastor Wilfred van Nunen 


