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Beste parochianen,

Meimaand - Moederdag
Het voorjaar is aangebroken: de natuur is na een ‘doodse’
periode van winterrust ontwaakt en groeit en bloeit volop. Er
hangt (helaas voor hooikoortspatiënten) van alles in de lucht.
Ook in de liturgie wordt een dergelijke climax bereikt: na de
dood, verrijzenis en straks als we de hemelvaart vieren van
Christus komen nu ook de leerlingen tot volle bloei als de
heilige Geest met Pinksteren over hen wordt uitgestort. Op
uitbundige wijze verkondigen ze aan iedereen die het horen wil; de verdere
verspreiding van de Goede Boodschap kan beginnen!
In het dagelijkse leven ervaren wij het, zeker nu, meestal wat minder uitbundig
en feestelijk. De kerken zitten niet zo vol als vroeger; zelfs op kortere termijn is er
een duidelijke scheiding te zien tussen vóór en ná de komst van COVID-19. Zijn
we als christenen een uitstervende soort? Wat moet er van de kerk worden als er
geen jongeren bij komen? Het is begrijpelijk dat we er soms een beetje moedeloos
van worden. We mogen ons echter bemoedigd weten door wat we in deze
periode in de Bijbel lezen: terwijl de mens ligt te slapen, ontkiemt en groeit het
zaad dat hij gezaaid heeft. We worden geroepen om de Goede Boodschap te
verkondigen, ja – maar tegelijkertijd zijn wij niet degenen die verantwoordelijk
zijn voor of invloed hebben op de kiemkracht van het zaad. Hoeveel we
tegenwoordig ook weten, het vermogen van een klein zaadje om tot een grote,
vruchtdragende plant uit te groeien, blijft een wonder.
De oproep om de Goede Boodschap te verkondigen blijft staan, daarin moeten we
onszelf als gelovigen serieus nemen. Maar de andere kant van het verhaal is dat
wij mogen vertrouwen op de kiemkracht van wat we zaaiden, dat we mogen
vertrouwen op de kracht van de Geest.
Deze Dionysiusnieuws ontvangt u vlak voor Moederdag.
Moederdag, de commercie drukt ons op het hart om moeder te verwennen. Het is
bijna onmogelijk om Moederdag te vergeten want de reclamefolders en
aanbiedingen vliegen ons om de oren. Dat kunnen we natuurlijk zien als een
opgefokt gebeuren. Maar eigenlijk kunnen we er niet onderuit. Wie zegt er nog:
Moederdag, onzin, daar doen we niets aan. Overal wordt de aandacht op moeder
gevestigd. Moeder mag inderdaad best wel eens verwend worden want we weten
allemaal, al doen de vaders ruimschoots mee aan wat eens tot moeders taak
behoorde, zij blijft toch de onmisbare vrouwspersoon.
Meimaand is ook Mariamaand. Maria de moeder van de Heer.
Maria die Elisabeth bezoekt om het aanstaand moederschap te delen. Maria die
de wijzen uit het Oosten ontvangt als zij haar Zoon heeft gekregen.
Maria die met man en zoon vlucht naar Egypte, die haar zoon opdraagt in de
tempel. Maria die onder het kruis staat.
Maria heeft er toe bijgedragen dat Jezus niet langer als kind van zijn moeder
wordt gezien. Zij speelt een belangrijke rol en tegelijk een bescheiden rol. Haar
geloof blijft bij alles wat zij meemaakt met haar kind.
We vieren Moederdag, ere wie ere toekomt……..
Ryan Keetelaar, diaken.

MISINTENTIES MEI 2021 ST. DIONYSIUSPAROCHIE PUTTE
Zaterdag 1 Mei 17 uur Eucharistieviering Voorganger pastoor Frans Verheije
Ter ere van OLV van Altijddurende bijstand
De tweede collecte is voor de armen in de wereld.
Het lijkt haast onmogelijk om iedereen te helpen, maar met de missiewerken van de
Redemptoristen uit Essen Belgie worden wel heel veel mensen geholpen. Zij verzamelen
overtollige goederen in Nederland en België en verschepen die naar arme landen.
In deze tijd, wie heeft er in afgelopen jaar zijn zolder of garage niet opgeruimd. Hetgeen wat
voor ons overbodig is kunnen we vaak een ander nog blij mee maken. Deze spullen worden
meestal naar naar de kringloop of HET WINKELTJE VAN DE PUTSE KERK gebracht. Helaas zijn
we doot het coronavirus tijdelijk gesloten.
Normaal wordt wat in ONS WINKELTJE niet verkocht wordt opgehaald door broeder Willy
Mosselmans van de Redemptoristen en klaargemaakt voor verzending. Dit is oonk allemaal
vrijwilligers werk. Alleen hebben zij veelk transprtkosten voor verscheping e.d.
Als voorbeeld: in 2019 verscheepten zij 43 zeecontainers.
Daarvoor is vandaag de collecte die we van harte aanbevelen. Dank voor uw gaven
Zaterdag 8 mei Moederdag geen viering in deze kerk.
13 Mei Hemelvaart, geen viering in deze kerk
Zaterdag 15 Mei 17 uur Woord en Communieviering Voorganger Ryan Keetelaar
JGT. Marie Lambrecht-Gijzen
Alfons Lambrechts.
Fam. Philips
Ter ere van OLV van Altijddurende bijstand
22 Mei Pinksteren geen viering in deze kerk
29 Mei geen viering in deze kerk
Het Coronavirus is nog steeds onderons, gelukkig komt de vaccinatie op stoom laat u aub
vaccineren anders krijgen we het nooit onder controle.
Zolang we er nog aan vastzitten wees voorzichtig, was uw handen draag een mondkapje
waar nodig.
Als u in de kerk op uw plaats blijft zitten mag uw mondkapje af, bij het verlaten zet u het
weer op. Telefonisch aanmelden is niet meer nodig.
De inkomsten in de kerk zijn minimaal, geen winkeltje weinig kerkgangers mogelijk.
Denk er bij u gaven aan.

