gasten, werden georganiseerd door
‘Dye van Best’. Het is boeiend om
door de belangstelling van mensen
van buiten, de bijzonderheid van
Onlangs vond in de Antoniuskerk de ‘Schelpjesviering’ plaats. Geen bij- onze kerk weer eens speciaal te ereenkomst om gevonden vakantieschelpen uit te wisselen, maar een vie- varen. Behalve dat het uniek is in
ring waarbij de ouders en gezinsleden van de kinderen die het afgelopen Nederland dat onze kerk op de plek
jaar gedoopt zijn, de doopschelp konden ophalen. Die Jacobusschelp had staat waar de patroonheilige geboren
een jaar lang een ereplaats in de ‘schelpjesbol’ in de kerk.
is, zijn er nog meer aspecten in onze
geschiedenis, die een landelijke beBij de doop wordt een doopschelp gebruikt, een liturgisch gebruiksvoor- tekenis hebben gekregen. In de eerwerp om water over het hoofd van de dopeling te gieten. Vaak is een ste helft van de 19e eeuw was Mgr.
doopschelp van zilver en heeft ze de gestileerde vorm van een schelp. Bij Zwijsen enkele jaren pastoor in Best.
ons is het een daadwerkelijke Jacobus- of Jacobsschelp. Na afloop van de Hier heeft hij zijn eerste ontmoeting
viering was er een heuse ‘babyparade’ waarbij de families voor het altaar gehad met koning Willem I en later
plaatsnamen om de groei van elkaars kinderen te aanschouwen. Als pel- is hij de bisschop geworden, die de
grims onderweg door het leven, daarbij verwijzend naar Jacobus. Velen emancipatie van het R.K.-volksdeel
lopen al eeuwen naar Santiago de Compostella, een lange tocht waarin ter hand nam. Ook in onze tijd ervahet leven wordt overzien. Zo starten onze kinderen ook hun levensweg. ren wij aan de spanningen in de weDaarnaast symboliseert de schelp het levend water. Het water zonder reld dat gelijkwaardigheid van alle
welk geen enkel leven mogelijk is. Een mooi symbool uit de rijke traditie. volksgroepen noodzakelijk is voor
een evenwichtige vrede. Wij zullen
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
maar zeggen: wat in Best begonnen
is, kan niet beter. Ons land kent een
grote onderlinge tolerantie, maar
10.00uur de koffie klaar. U bent wij worden opnieuw uitgedaagd om
vreemdelingen op te nemen!
van harte welkom!
Dré Brouwers, pastor
Vieringen
Woensdag 17 augustus, 19.00u:
Zondag 21 augustus, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen- Eucharistieviering in de Mariakapel
burg, m.m.v. Henk Rooijackers in De Vleut
Antoniuskerk
Intenties: Arnoldus van de Ven en
(organist)
Intenties: Bijzondere intentie, uit Maria van de Ven-Latijnhouwers.
dankbaarheid.
Vrijdag 19 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-OdulDinsdag 23 augustus, 09.00u:
Woord- en communieviering in de phuskapel
Intenties: Jan de Laat, Christ SpieAvondmaalkapel
rings.
‘Ik was ziek en Gij hebt mij be- Intenties:Bijzondere intentie
zocht’. Het zijn deze woorden uit
Zaterdag 20 augustus, 17.00u:
het evangelie van Mattheus, die de
Eucharistieviering met volkszang
twee R.K.-geloofsgemeenschappen
Intenties:
Ouders
Bekkers-van
in Best inspireren om zieken te beHoorn.
zoeken. Ook in onze kerk zijn we
bezig om de ziekenbezoekgroep
Zondag 21 augustus, 9.30u:
meer gestalte te geven en uit te
Eucharistieviering met orgel
breiden, om meer mensen te kunIntenties: Adrianus van Oirschot en
nen bezoeken die ziek of alleen
Johanna van Oirschot-van de Meuzijn. In samenwerking met de
lengraaf, Adrianus van Kemenade,
werkgroep van de Sint-Odulphusjgt. Johanna Bressers-van Boven, fakerk hebben we een nieuwe folder
Odulphuskerk milie Rovers-van Gestel, Hanny van
uitgegeven voor onze beide R.K.de Sande, familie van de Loo-Snelkerken. De folder komt beschikders, Henk en Valentina Toebes-de
baar in de kerken en op verschilBruin, Drieka van de Sande-Spanlende algemene plaatsen in Best.
jers nms Hagelaarweg en PiekenAls u bezoek wilt ontvangen, kunt 4 Augustus jl. was in onze kerk hoek.
u contact opnemen of op laten een grote groep bezoekers van de Overleden: Netty van Kollenburgnemen met ons parochiecentrum. ‘Heemdagen’ van “Brabant Heem” Klompers, 66 jaar.
Ook staat daar elke werkdag rond te gast. Deze dagen, met ruim 80 Moge zij rusten in vrede.

Jacobusschelpjes

Ziekenbezoekgroep

Korte berichten

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

