Gedoopt: Elise Rodijk.

Een heilig hoekje
In de hoek van de woonkamer staat een klein tafeltje. Op het tafeltje een
waxinelichtje dat brandt, een foto, een steen, een rozenkrans, een klein
kruisje. “Dit is mijn Heilig Hoekje” zegt de moeder des huizes. “Hier staat
wat me heilig is, wat me dierbaar is en voor mij veel betekenis heeft. Het
helpt me om af en toe te bezinnen op wie ik ben, met wie ik verbonden ben
en tot wie ik mijn stille gedachten, mijn gebed kan richten.”
“De foto is van mijn overleden man. Elke dag kijk ik ernaar, spreek ik hem
even aan. Zo houd ik hem in leven en dicht bij me. En geloof het of niet,
soms pak ik de rozenkrans om, net als mijn eigen oma, een gebed uit te
spreken. Het doet me goed om even in de cadans van de oude woorden
steun te vinden. En met het kruisje, het lijdensverhaal van Jezus kan ik me
identificeren. Er zijn zo veel gelijkenissen met het leven van alledag. Geen
enkel leven loopt over rozen alleen en je moet er zelf iets van maken. Het
kruisje herinnert me aan die kracht.”
Heilige Hoekjes ben ik overal waar ik werk tegengekomen. Bij militairen in
de tent, in de viertonner of soms zelfs op zak verzameld in een luciferdoosje.
Kleine dingen soms, op zichzelf simpel, maar soms een wereld van betekenis
of dierbare herinneringen die kracht geven in een moeilijke situatie. In het
klooster bij tante nonneke. Ook op de cel van een gedetineerde zie je een
foto, een verzonden kaart, een hartje dat je niet vergeten bent, een prentje
van iemand die overleden is, een rozenkrans. Ook daar is een hoekje
ingericht met dingen die voor de gedetineerde heilig zijn, waardevol en
helpend om de eenzame of moeilijke tijd door te komen.
Of is het misschien zo dat het heilige in onszelf zit en dat deze eenvoudige
dingen ons kunnen helpen dat te ontdekken?
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
Vrijdag 22 juli, 19.00u:
Eucharistieviering Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan van den Nieuwenhuisen, Erik van Kollenburg (verjaardag), Karel Ackerschott en dochter
Hanni. Pastoor Verbruggen (verjaardag)

Odulphuskerk
Korte berichten
Op zondag 24 juli is er om 10.00u.
een viering in de openlucht bij de
kapel van Aarle. Wij vieren dan
het feest van Joachim en Anna. In
de kerk is er geen viering.
Vieringen
Woensdag 20 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in de Vleut
Intenties: Familie Rickelman-van
de Velden, Lambert van de Ven,
ouders Fick-van de Ven, dochter
Til en schoonzoon Frans, ouders
van Laarhoven-van Rooij en familie, ouders van de Ven-de Bresser
en dochter Maria, Jos en Annie
Hellings, ouders Walravens-van
Kollenburg, Hendrik Walravens
en Leon en Jeanne, Harry van
Laarhoven, Familie van Kollenburg.

Zaterdag 23 juli, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Cantors
Intenties: Ouders Russens-Putmans
en zoon Jan en dochter Ria, Toon
Stabel, ouders van Rooij-Vriens
Zondag 24 juli, 10.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle m.m.v. de Cantors.
Intenties: Jgt Marianne Strijb, Jan
Wijnands (verjaardag), ouders de
Bresser-van Haren, familie Essens,
familie van der Looij-van Eert, Harrie van Beerendonk, Jack Beljaars,
ome Ad en tante Riek Verhoevenvan Kronenburg, Janske van der
Velden en Adrianus van der Velden,
ouders Bekkers-van Hoorn, ouders
van Kollenburg-van Laarhoven en
overleden familieleden, Erik van
Kollenburg, Noud Fonken (verjaardag), Harrie en Marietje van Kasteren, Ad van Veen, Ad van Kasteren, Toon Smetsers, Wim de Bresser, Ouders Schepens-Schepens en
schoondochters Ria en Corrie, Cor
van de Meerendonk

Overleden: Toin Spoormakers, 89
jaar. Moge hij rusten in vrede

Antoniuskerk

Mooi

Eenvoudig, maar sfeervol was de
‘Schelpjesviering’ op 10 juli jl. Samen zingen en bidden, luisteren
naar een verhaal, de dopelingen
‘showen’, het doopschelpje in ontvangst nemen en gezellig napraten
onder het genot van een kopje
koffie. Dank aan allen die zich
ingezet hebben om er een mooie
viering van te maken!

Wat is er de afgelopen week ook
hard gewerkt in en buiten de
kerk!

Alle kasten schoongemaakt, alle
banken afgestoft, het koper gepoetst, de marmeren trappen geboend, de toren geveegd en veel
spullen, die we toch niet meer
gebruikten, weggedaan. Ook de
Avondmaalkapel, de hal, de keuken en het toilet, de ramen, de kelder en de koorzolder zien er weer
pico bello uit. Ook buiten de kerk
is hard gewerkt, want niet alleen
het gras, maar ook het onkruid
groeide hard, de afgelopen weken.
Het kerkplein en het kerkhof, ziet
er weer heel mooi uit. Hulde aan
al die harde werkers die geholpen hebben! Iemand van hen verwoordde het zo: “Wat zijn onze
kerk, het plein en het kerkhof toch
mooi! Net zo mooi als de mensen
die onze Antoniuskerk hooghouden, hem wekelijks bezoeken en
de mensen die buiten de kerk allerlei werkzaamheden verrichten
om onze gemeenschap draaiende
te houden!”

Mooi dat u dat allemaal belangeloos, maar van harte, wilt doen!

Vieringen
Zondag 24 juli, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Jo van Eijndhoven – van
Zeeland, Piet Boerenkamp, Bep
Papenburg, Theo van Ool

Dinsdag 26 juli, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Theo van Ool

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

