Van Franciscus naar
Franciscus
Onze huidige Paus heeft de naam aangenomen van Franciscus en
verwijst daarmee naar Franciscus van Assisi, die leefde als religieus en de
kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders stichtte. Franciscus’
erfenis is zijn mooie boodschap van bescheidenheid en armoede. Hij had
niet veel op met eigenbelang en pronkzucht. Aan de eerste periode van
onze paus is dit goed terug te zien.
In de nazomer ga ik op de fiets, samen met een groep mensen een
pelgrimage maken van Assisi naar Rome: van de oude Franciscus naar
de huidige Franciscus. Tijdens de fietstocht is er ruim aandacht voor het
gedachtegoed van Franciscus en de wijze waarop de huidige paus dit
inhoud geeft. In Rome gaat de laatste periode van het Heilig jaar van de
Barmhartigheid in. Het is met die barmhartigheid in gedachten dat de
fietstocht plaatsvindt. In het kader van de ‘week voor de ander’ wordt de
tocht ingebracht als een sponsortocht. Het goede doel is een project van
de Ridderorde van het Heilig Graf in het voormalige Palestina voor jongeren
van joodse, islamitische en christelijke afkomst.
Wilt u meer weten of overwegen te sponsoren, neem dan gerust contact
met me op.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Interparochieel Zieken- en
Ontmoetingstriduüm
Op 6 september begint dit jaarlijkse triduüm in de Prinsenhof. Dit initiatief, georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Pastorale
team van de parochie ‘Sint-Odulphus van Brabant’, is parochie-breed
opgezet. In het thema sluiten wij aan bij het jaar van Barmhartigheid.
Niet iedereen kan genieten van een gezellige vakantie. Soms belet leeftijd of gezondheid het om van huis te gaan en daarom willen wij mensen, die dat wensen, met hulp van de vrijwilligers, een paar verwendagen bezorgen. Zo kunnen zij eens extra genieten. De kunst van het
genieten ligt in het ontmoeten van elkaar: mensen die je kent of mensen
die je kunt leren kennen. Als iedereen moeite doet om tot een prettige
ontmoeting te komen, wordt dat écht genieten!
Dré Brouwers, pastor.
We gaan weer starten met de planning voor koren, Vormsel en 1e H.
Communie etc.

Antoniuskerk

Startviering
Vakanties beginnen op een einde
te lopen; deze week nog en dan
gaan de scholen weer beginnen.
De dagen beginnen te korten en
het dagelijkse leven komt weer op
gang.

Ook hoort daar een Startviering bij: samen even stilstaan om
kracht en wijsheid te vragen voor
het komende jaar. De viering voor
onze kerk is op 25 september.
U bent van harte welkom!
Vieringen
Zondag 4 september, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Verhoeven, m.m.v. de Cantors en Bert de
Laat (organist)

Intenties:
Bijzondere intentie.
Dinsdag 6 september, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties:
Bijzondere intentie

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 30 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in de Vleut
Intenties: Jo van Overbeek-van
Dijk.
Vrijdag 2 september:
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste in de Sint-Odulphuskapel
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Mies Ritz-van Venrooij
vw verjaardag, jgt Mies Kapteijns
en Mien Kapteijns-van Balkom.
Zaterdag 3 september 19.00u:
Eucharistieviering m.m.v. Zingen
doet Leven
Intenties: Voor de goede afloop
van een zware operatie, voor leden en overleden leden van de
KBO, Lambert van de Ven.
Zondag 4 september 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. Bert van
Hoof
Intenties:
jgt Jan en Anna Lucia de Koning,
Betsy de Wert-Strijbosch, fam de
Wert-Strijbosch, Hein van Vlokhoven, Gerrit van Kemenade, Piet
en Maria van Genugten-van Eerdt,
ouders Leijtens-van de Kerkhof,
Marinus en Riet Schepens-Latijnhouwers en dochter Ria, Wil Verstegen, Nellie van den Tillaart-van
Kuik, jgt Riet van de Hurk-Kok.

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

