
Adventsactie 2016
t.b.v. vervanging kerk in Nirmalagiri (India) 

Waarom deze actie? Pastoor Joseph is in 2004 vanuit India naar Nederland 
gekomen om in Nijmegen “interculturele theologie” te studeren en op zon-
dagen hielp hij daar in een parochie. In maart 2012 werd hij pastoor in Ha-
pert, Hoogeloon en Casteren. Daarvoor leidde hij enkele jaren een parochie 
in Tilburg. Toen ik deken van Tilburg was, werden wij daar collega’s. Pastoor 
Joseph is mij opgevolgd als pastoor van Korvel, waar ik als deken enkele 
jaren waarnemend pastoor ben geweest. Hij combineert al die jaren zijn 
werk in de parochie met zijn studie in Nijmegen. Na zijn priesterwijding in 
1995 heeft hij in India in enkele parochies gewerkt; de laatste 2 jaar voor 
zijn komst naar Nederland was hij pastoor van de parochie Sint-Antonius 
van Padua (St. Antony’s Church) in Nirmalagiri(Kerala) in het zuidwesten 
van India. Kerala is een provincie waar katholieken (19%), hindoes (56%) en 
moslims (25%) vreedzaam naast elkaar leven. De St. Antony’s-parochie is in 
1960 gesticht. De diensten werden gedaan in een noodkerk, die in 1963 
vervangen is door een klein kerkgebouw. Nu is dit kerkje te klein geworden 
voor de 110 gezinnen met 600 parochianen, die bijna allemaal op zondag 
naar de kerk komen. Daarom is men onlangs begonnen met de bouw van 
een nieuwe, grotere kerk. Pastoor Joseph zal deze maand zijn studie afron-
den en in de loop van 2017 terugkeren naar India. De parochie van Hapert, 
die deel uitmaakt van ons dekenaat Bladel-Oirschot, wil hem steunen om 
die nieuwe kerk te kunnen voltooien. In de Advent willen ook wij daar onze 
bijdrage aan verlenen. U treft dan in de kerk een bus aan, waarin u een 
gift kunt deponeren voor de kerk in Nirmalagiri. Op de leestafel in de Sint-
Odulphuskerk en op de website vindt u meer informatie over dit project.
 

Dré Brouwers, pastor. 

Odulphuskerk

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

Antoniuskerk

Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Ouders de Wert-de 
Bresser.
 
Vrijdag 2 december:
18.00u: Aanbidding van het Al-
lerheiligste in de Sint-Odulphus-
kapel
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties.
 
Zaterdag 3 december, 17.00u: 
Eucharistieviering met koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven.
 
Zondag 4 december, 2e zondag 
van de Advent, 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. Olga 

Voorbereiding
De drukke tijd, de voorberei-
dingen op het Kerstfeest, is weer 
aangebroken. De opbouw van de 
kerststal, de samenstelling van de 
diensten, uitzoeken van liederen 
en overleg met de koren en orga-
nisten zijn in volle gang.
Elk jaar weer een hele klus, om 
alles goed voorbereid en georgani-
seerd te krijgen.
Velen werken hieraan mee en zo 
bereiden we ons samen voor op 
het kerstfeest.
Ook buiten is er de afgelopen week 
veel werk verricht. Veel harde 
werkers zijn bezig geweest met het 
opruimen van alle bladeren etc. en 
tuin en kerkhof liggen er weer net-
jes bij als zichtbaar resultaat van 
gezamenlijke inspanning! 

Vieringen
Zondag 4 december, 2e zondag 
van de Advent, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Verhoe-
ven, m.m.v. de Cantors en Bert de 
Laat (organist)
Intenties:
Riek Bijnen-v.d. Waterbeemd, 
Trees van Genuchten-Steens, Jos 
Vermeer.
 
Dinsdag 6 december, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties:
Trees van Genuchten-Steens, Jos 
Vermeer.

Kort bericht
Op 18 december a.s. is er weer een 
kerstconcert in onze kerk; aan-
vang 16.00 uur.

Vieringen
Woensdag 30 november, 19.00u:

van der Pennen
Intenties: Jan de Koning (verjaar-
dag), Gerrit van Kemenade, over-
leden familie Van Doren, Har-
rie van Beerendonk, Jan en Diny 
Hulsen-van Oirschot, jgt. Leo van 
de Sande.
 


