Een oereigenschap
Komend weekend vieren we Christus Koning, het einde van het kerkelijk
jaar en tevens het einde van het Jubeljaar van Barmhartigheid. Mensen
zeggen soms: “Deze Paus krijgt de kerken ook niet vol”, maar onze paus
Franciscus wil misschien ergens anders onze aandacht op vestigen. Op b.v.
barmhartigheid in plaats van gezapigheid. Daar heeft onze tijd erg veel
behoefte aan en wij hebben in Best een poging gedaan om daarop in te
gaan en hebben op 20 mei een SamenmaalTijd georganiseerd in Prinsenhof. Het was een bijzonder moment. Bij een eenvoudige maaltijd is het heel
geslaagd gebleken om elkaar te ontmoeten. Mensen die elkaar goed willen
doen, ondervinden ook zelf veel aangename ontmoetingen. Het jaar van
Barmhartigheid is een leerschool geweest. Het thema “Barmhartig als de
Vader” blijft een uitdaging. Het is verrassend hoeveel wij daarvan kunnen
leren. Sommigen hebben het in hun genen zitten om vriendelijk aandacht
te schenken aan anderen. Als wij elkaar helpen zal dit leerproces zeker een
vervolg krijgen. Onze Paus heeft ons mee naar buiten genomen, mag je wel
zeggen, naar mensen, die wij niet vaak zien en waar wij extra aandacht aan
kunnen besteden. Niet alleen omdat die mensen dat nodig hebben, maar
omdat wíj het nodig hebben om te ontdekken, dat barmhartigheid in het
hart van het christendom geschreven staat als een oereigenschap van de
Vader, die om ieder van ons geeft.
Dré Brouwers, pastor.

Vieringen
Woensdag 16 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Bijzondere intentie.

Odulphuskerk

Korte berichten
• In een sfeervolle viering herdachten we op 2 november onze dierbaren van het afgelopen jaar (okt.
2015-sept. 2016). De mensen die
voor een overledene een uitvaart of
avondwake hebben laten houden
werd het kruisje aangeboden, dat
toen door de parochie is gemaakt
en sindsdien in de kerk heeft gehangen. Nabestaanden, die verhinderd waren, kunnen dit kruisje
nog in november ophalen in het
Parochiecentrum (elke werkdag
van 09.00u-12.00u). Daarna krijgen de kruisjes een plek in de torenkamer.
• Op 18 november is om 20.15u.
een concert in onze kerk van het
Symfonie Orkest Best. De entree is
gratis, wel een vrijwillige bijdrage.

Vrijdag 18 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:
Fam. van de Sande-van Kollenburg, Driek van der Hamsvoort,
fam. van der Hamsvoort- van
Beers, fam. Kluijtmans-Vogels, Jos
van Uitert.
Vrijdag 18 november, 20.15u:
Concert Symfonie Orkest Best in
de Sint-Odulphuskerk.
Zaterdag 19 november, Hoogfeest
van Christus Koning, 17.00u:
Eucharistieviering met Gemengd
Koor tgv Sint-Cecilea
Intenties: Bijzondere intentie uit
dankbaarheid, Nettie van Kollenburg-Klompers nms ZLTO.
Zondag 20 november, Hoogfeest
van Christus Koning, 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd ZLTO-koor
Intenties: Ouders Harrie en Toos
de Bresser, Jo van de SandeSwaans, jgt. Catharina EssensSchepens, fam. van de Sande-van
den Hurk, ouders van Laarhovenvan Rooij en familie, Peter en Rini

van de Sande, Toon en Miet van
Laarhoven-Henst en zoon Henk,
ouders van Kuik-Vorstenbosch en
overleden fam.
ouders Habraken-Koelemans en
overleden fam.
Overleden: Mathias Harks, 82
jaar. Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

De moeite waard

We kijken terug op een mooie
vormselviering, waarin 40 jongeren het sacrament van het Vormsel toegediend kregen door vicaris-generaal Van den Hout. Een
mooie, feestelijke viering, als slot
van een fantastische voorbereiding, met veel betrokkenheid van
ouders en kinderen. Complimenten zeker ook voor degene, die geweldige ppt-presentaties gemaakt
heeft, waardoor prachtige beelden
mooie woorden ondersteunden.
Ook tijdens de Vormselviering
konden de aanwezigen van zijn
vakmanschap genieten. Proficiat
aan alle vormelingen!
Sterk, om in deze tijd te kiezen
voor het Vormsel!
Een sterke vrouw was ook Ruth.
Op 21-11 is er een boekbespreking en op 24-11 wordt een film
over haar vertoond. Meer informatie vindt u op de website www.
odulphusvanbrabant.nl

Vieringen
Zondag 20 november, 11.00u
Eucharistieviering pastor Papenburg m.m.v. Jan Kievit
Intenties:
Anja van der Velden, Jan Brands,
Jos Vermeer.
Na afloop van deze viering is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje
koffie.
Dinsdag 8 november, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Jos Vermeer
Gedoopt: Glenn Struijk
Overleden: Jos Vermeer, 80 jaar.
Moge hij rusten in vrede.
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