Vacare, vakantie
De vakanties voor de scholen zijn vorige week begonnen en verschillenden
van u zijn reeds weggeweest of staan op de grens van weggaan. Niet dat
vakantie zonder weg te gaan onmogelijk is, integendeel. Vakantie in de
oorspronkelijke betekenis kan ook gewoon thuis. Het woord ‘vakantie’
is te herleiden tot het Latijnse woord ‘vacare’. Letterlijk betekent dit:
‘meditatie’.
We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door haast. Vanuit een idee van
efficiëntie proberen we zoveel mogelijk werk in een korte tijd te stoppen.
Het leven is hectisch en voor sommigen stresserend. Het is dan goed om
van tijd tot tijd in stilte tot bezinning te komen. Het kan daarbij helpen dit
samen te doen met anderen, met je gezin, partner of met vrienden. Het kan
mensen binden op een bijzondere manier, door enkel samen te zijn. Het
geeft ook rust en ruimte in je gedachten. Wellicht is het ook een helend
idee in een tijd gekenmerkt door digitale, ontlichaamde aanwezigheid; de
oprukkende smartphone en iPad. Misschien zijn we ook teveel vervreemd
geraakt van de beleving, de ervaring, het gevoel. Dat kan soms zelfs
ook lichamelijk zijn. De vakantie is dan een periode om dit gevoel, deze
verbinding weer terug te vinden. Een hele oude traditie die ook al lang in
het christendom geworteld is. Wij wensen u allen een goede vakantie toe.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

lerheiligste in de Sint-Odulphuskapel. 18.30u Rozenkransgebed.
19.00u Eucharistieviering
Intenties: Johan en Door Kempsvan Beek en familie Kemps.

Odulphuskerk
Korte berichten
Het parochiecentrum is tijdens
de zomervakantie alleen geopend
op dinsdag en vrijdag van 9.00u12.00u. A.s. zondag is er, na de H.
Mis, gelegenheid samen koffie te
drinken.

Zaterdag 6 augustus:
14.00u Plechtige viering van een
50-jarig huwelijk in de SintOdulphuskapel. 17.00u Eucharistieviering met koor ‘Zingen doet
leven’.
Intenties: Voor de leden en overleden leden van de KBO, Ouders
Smetsers-Baijens, opa en oma en
Maartje Vullings, opa en oma en
Martijn van Boxtel, Lambert van
de Ven.

Vieringen
Woensdag 3 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut
Intenties: Maria Hulsen-van Rooij,
Ouders van Hak-van der Velden
en dochters Annie en Sia.

Zondag 7 augustus, 9.30u:
Eucharistieviering met orgel
Intenties: Ouders Leijtens-van de
Kerkhof, Hein van Vlokhoven,
Gerrit van Kemenade, Barbara
Leijtens-van de Kerkhof (verjaardag) en Hendrik Leijtens, jgt. Betsie Hellings.

Vrijdag 5 augustus
18.00u Aanbidding van het Al-

Gedoopt: Valentina
Anne Rooijakkers

Steinbach,

Antoniuskerk

Mens voor elkaar

Afgelopen weken stonden de
kranten vol met ellende. Op tv zag
je ook niet veel anders dan leed
van mensen: de priestermoord in
Frankrijk, terreur in Nice en München, etc. “Wat doen mensen elkaar aan?” vraag je je dan af.

Phil Bosmans zei eens: “Mensen
moeten in liefde weer mensen
worden voor elkaar!” Het raakt
de kern van het grootste probleem
van deze tijd. Dat geldt voor iedereen: Christenen en niet- christenen, voor ons allemaal. Het lijkt
erop dat het voor velen steeds
moeilijker wordt om zich als
‘mens’ te gedragen. Dat zie je om
je heen in alle geledingen van het
maatschappelijk gebeuren. Toch
geven de meeste mensen om elkaar in lief en leed. Samenkomen
op zondag in de kerk kan even een
rustperiode zijn om als mens sterker te staan in deze maatschappij
en te voelen dat samenkomen om
te bidden en te zingen voor eenieder rust en bezinning geeft. U bent
van harte welkom iedere zondagen dinsdagochtend in de H. Antoniuskerk.

Vieringen
Zondag 7 augustus, 11.00u:
Eucharistieviering, pastor F. Verhoeven, m.m.v. Cantors en Bert de
Laat
Intenties: Riek Bijnen-v.d. Waterbeemd, Theo van Ool, Jan en Mia
de Wert–v.d. Heuvel, Sjef en Nellie Frederiks-v.d. Wijdeven.

Dinsdag 9 augustus, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie

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 m.u.v.
woensdag e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

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

