Presentatieviering
vormelingen
Ook dit jaar is er een groot aantal tieners die op zaterdag 12 november het
sacrament van het Vormsel zullen ontvangen in Best. Dat gebeurt in de
H. Antoniuskerk en Mgr. Mutsaers komt het Vormsel toedienen. Dit is een
bijzonder moment in het leven van deze jonge mensen. Zij staan op een
kruispunt in hun leven. De basisschool zullen zij binnenkort verlaten en dan
begint er een belangrijke periode om verder aan hun toekomst te werken.
Op dit moment zegt de kerkgemeenschap tegen deze jonge mensen:“Jullie
zijn kostbaar voor ons. Aan jullie vertrouwen ook wij onze toekomst toe”.
Iedere tijd en iedere persoon zal op een eigen manier gestalte geven aan
het goede dat in mensen leeft. Wij zijn blij met jullie en blij dat jullie die
toekomst ingaan onder Gods zegen en als gezalfden. De Geest van Jezus
Christus, die alle mensen wil inspireren tot het goede, zal ook jullie helpen. Dat geloven wij en daar vertrouwen we op. De vormelingen worden
op zaterdag 15 oktober voorgesteld aan de gemeenschap van Best in
de Sint-Odulphuskerk in de viering van 17.00 uur. Wij zullen door onze
beste wensen en gebeden met jullie verbonden zijn.
Dré Brouwers, pastor.
naar de pastorietuin voor chocolademelk en een Sint-Maartensbroodje.

Odulphuskerk

Korte berichten
• Dinsdag 4 oktober om 19.00u.
is er bij de kapel in De Vleut een
huisdierenzegening.
• Op zondag 16 oktober is het
jaarlijkse Odulphus Najaarsconcert van 15.00u-17.00u in de SintOdulphuskerk. Het concert staat
in het teken van Erik Satie (18661925) en zijn tijdgenoten. Het belooft een mooi concert te worden.
Toegang is gratis!
• Dinsdag 8 november vieren we
Sint-Maarten. Om 18.45u. komen
wij samen in de kerk voor liederen
met de Gouden Appeltjes en het
verhaal van Sint-Maarten. Rond
19.00u. stellen we de stoet op en
gaan in een lampionnenoptocht

Vieringen
Woensdag 5 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Ouders C. Vogels-van
Erp en schoondochter Nellie.
Vrijdag 7 oktober:
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste in de Sint-Odulphuskapel 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Ouders van de Meulengraaf-Geerts, Mies Kapteijns en
Mien Kapteijns-van Balkom (verjaardag).
Zaterdag 8 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Cantors
Intenties: Ouders Appeldoornde Koning en overleden familie,
Jan Eilers, Wim Verstegen (verjaardag), Jan van Vroenhoven
(verjaardag), Petra Habraken-van
Diesen en dochter Ansje.
Zondag 9 oktober, 09.30u:
Eucharistieviering met Gemengd
koor
Intenties: Tiny de Bakker-de
Rooy, jgt. Theo Versantvoort,
familie van den Hurk-Verbakel
en dochter Anna, Antonius van

Laarhoven (verjaardag), Bert en
Miet Swaans, familie van Vlokhoven-Pijnenburg, Henrica van den
Hurk, Corry Duquesnoy, Ghiel
van de Poll, Bernard Onland, jgt.
Arnoldus van Rijssel.
Gedoopt: Sven Smulders en Jort
van Gerwen
Overleden: Marietje Kemps-Gloudemans, 93 jaar en Ann van Kemenade-Heeren, 89 jaar. Mogen
zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Gebed

Als voorbereiding op de het Vormsel kennen we o.a. een drietal gebedsdiensten, waarna de a.s. vormelingen in groepjes, onder leiding
van ouders, het gesprek aangaan.
Vorige week was de eerste gebedsdienst: ‘Wij zijn gedoopt’. Samen
bidden, luisteren naar moderne
muziek met passende teksten, samen in gesprek. Mooi, al die betrokkenheid!
In deze oktobermaand, de Rozenkransmaand, krijgen Maria en de
rozenkransen ook een speciaal
plekje in onze kerk. Velen bidden in stilte, met of zonder rozenkrans, nog steeds tot haar. Het
aloude ‘Wees gegroet’ verliest niet
in waarde en betekenis. Het ‘Onze
Vader’ verandert binnenkort wel.
Beide gebeden echter blijven
waardevol voor velen.

Vieringen
Woensdag 5 oktober, 15.00u:
Speurtocht in de kerk, voorbereiding op het Vormsel
Zondag 9 oktober, 11:00 u:
Eucharistieviering pastor Papenburg m.m.v. Antoinette van Roosmalen
Intenties: Bijzondere intentie,
Stephan Bakkers, dopeling Lena
Gajos
Dinsdag 11 oktober, 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
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

