500 Jaar reformatie
Het is al 500 jaar geleden dat de katholieken en protestanten uiteengingen,
met helaas een eeuwenlange bittere twist tot gevolg. Gelukkig is er sedertdien veel veranderd, al komen schisma’s met kleine nieuwe geloofsgroepen
nog steeds voor. De grote stroming binnen de oecumene is er echter een
van toenadering. Vooral onder onze paus Franciscus lijkt de menselijkheid,
zijn verlangen naar heelheid en eenheid, binnen de oecumene een belangrijke drijfveer. Onlangs verwoordde hij dat nog: “Alle Christelijke gelovigen
zijn geroepen de tekenen van de tijd te herkennen en de weg naar eenheid
te kiezen om de onderlinge verdeeldheid te overwinnen”. Hij stelt het nog
sterker: “De verdeeldheid vormt een schandaal tegenover de wereld”. De
weg naar eenheid die hij voorstelt is eenvoudig en doeltreffend: elkaar gewoon ontmoeten. Het valt niet te ontkennen dat door de gebeurtenissen in
kerkelijk Best, de oecumene een flinke knauw gekregen heeft. Mensen die
eerst gemoedelijk optrokken kijken elkaar inderdaad niet meer echt aan.
Ondanks die door iedereen betreurde recente geschiedenis heeft de oecumenische samenwerking met protestanten en katholieken inmiddels in het
Bestse een doorstart gemaakt. Met respect voor ieders eigenheid werkt de
Raad van Kerken gemoedelijk samen. Misschien dat het visioen van de eenheid van kerken wereldwijd ook kan leiden tot eenheid in Best. Ik zou dat
toejuichen. Samen staan we sterk. 500 Jaar na de reformatie is het geen tijd
meer om schisma’s uit te werken, maar om te verbinden.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Korte berichten
• Dinsdag 8 november om 18.45u
vieren we in onze kerk Sint-Maarten, met een verhaal opgeluisterd
door zang van de Gouden Appeltjes en daarna een korte lampionnenoptocht naar de pastorietuin, waar op chocolademelk
en Sint-Maartensbroodjes wordt
getrakteerd. Het is dit jaar het 17e
eeuwfeest van de geboorte van
Sint-Maarten.
• Op vrijdag 18 november is er
om 20.15u een concert in de SintOdulphuskerk van het Symfonie
Orkest Best. De entree is gratis,

wel een vrijwillige bijdrage.
Vieringen
Dinsdag 8 november, 18.45u:
Sint-Maartenviering in de SintOdulphuskerk mmv de Gouden
Appeltjes.
Woensdag 9 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Thérèse en Mathilde
Beekman.
Vrijdag 11 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:
Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 12 november, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Appeldoornde Koning en overleden familie,
overleden familie van de Meulengraaf-Spijkerboer, ouders van der
Heijden-Schellekens en schoonzoon Nol van Heerebeek, ouders
de Beer-Schoenmakers en zonen
Jan, Jos en Dré.
Zondag 13 november, 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. zanggroep van den Biggelaar
Intenties: Jgt. Anna van RijsselLatijnhouwers, familie van Vlokhoven-Pijnenburg, Hendrik Walravens, dochter Jeanne en zoon
Leon, ouders van den Biggelaar-

Stabel en zoon Henk, Janus Walravens, Dientje Hulsen.

Antoniuskerk

Allerzielen

Ingetogen, met veel liefde en
respect werden onze dierbare
overledenen herdacht in de Allerzielenviering, afgelopen woensdag. Voelbaar en soms zichtbaar,
was het verdriet om het verlies,
de lege plek, die zij achterlieten.
Dankbaarheid om betekenisvolle
levens. Indrukwekkend, de stoet
met lichtjes naar het kerkhof. Herkenning tijdens de gesprekken na
afloop. Iedereen voelde zich welkom, oud en jong, partners, kinderen, kleinkinderen, betrokkenen.
Geen onderscheid in geaardheid,
leeftijd of wat dan ook. Alleen
dat wat ieder bindt, telt: samen
gedenken, samen verdriet delen
in een gelovig, hoopvol perspectief. Hoewel ieder zijn eigen gemis
moet dragen, kan samenzijn en
elkaar gewoon ontmoeten, helend
werken, troost bieden. Misschien
maakt dat het vieren van Allerzielen zo speciaal en waardevol.

Vieringen
Zaterdag 12 november, 19.00:
Vormselviering, vicaris-generaal
Van den Hout, aalmoezenier Van
Lieverloo, m.m.v. Fresh en de
Gouden Appeltjes.
Intenties:
Opa Peel-Sonnemans en ome
Pierre, opa Sjef Rutjens, opa Schepens
Zondag 13 november, 11.00u:
Eucharistieviering, pastor Brouwers m.m.v. Jan Kievit.
Intenties:
Mien Brans- van Grootel, Jaargetijde Trees van Genuchten-Steens,
Overledenen fam. Steens- van Genuchten, Jan Brands
Dinsdag 15 november, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel.
Intenties: Jan Brands
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