ADVENTSACTIE 2016
t.b.v. vervanging te kleine kerk in Nirmalagiri (India)

Onze adventsactie is voor pastoor Joseph uit Hapert, een priester uit India,
die binnenkort weer teruggaat en daar in zijn parochie een kerk wil vervangen door een grotere. Op zondag komen bijna 100 kinderen van 5-17
jaar naar de kerk. Met de leerkrachten bidden ze het morgengebed en oefenen ze liederen voor de mis. Van 10.00-11.15u is de mis, waar bijna alle
parochianen aan deelnemen. Daarna gaan ze naar de catechese, waarbij
ook aandacht wordt besteed aan activiteiten zoals dansen, verjaardagen en
feestdagen vieren. De kerk is er nauw betrokken bij de gemeenschap, o.a. bij
onderwijs, wegenaanleg en huizenbouw voor de armen. De bouw van de
kerk kost ongeveer €90.000. Het bisdom Kanjirappally steunt het project
via haar solidariteitsfonds. Door de parochianen wordt de helft bijeengebracht d.m.v. giften (b.v. één maandsalaris), collectes en hulp bij de bouw.
Na 10 jaar sparen is het tekort is nog ca. €11.000. Het zou de parochianen
van St. Antony’s Church enorm helpen als wij d.m.v. onze adventsactie en
de bijdragen van de Parochie Bladel, waar Hapert onder hoort, een deel van
dit tekort aanvullen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL 12
RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK Parochie H. Apostelen Petrus en Paulus, o.v.v.
‘KERSTACTIE 2016’. Namens pastoor Joseph en zijn parochie in Nirmalagiri
hartelijk dank! Zij wensen iedereen Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar en daar sluit ik me graag bij aan!
Dré Brouwers, pastor.

tevens boeteviering ,11.00u:
Eucharistieviering, pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers (orAntoniuskerk ganist)
Intenties: Uit dankbaarheid
Dinsdag 20 december, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie
Gedoopt: Lars Kastelijn, Bram van
A.s. zondag, de laatste zondag van Welie
de Advent, de voorbereiding op de
komst van het Kerstkind, is een
gedeelte van de viering een boeteviering. Boete doen, is dat nog wel
iets van deze tijd? Goede voornemens maken we vooral aan het
begin van een nieuw jaar, maar 1x
keer per jaar is weinig. We krijgen
immers elke dag de kans om dingen beter te doen. Daar staan we
tijdens de voorbereiding op Kerstmis, nadrukkelijk bij stil.
Odulphuskerk
Nieuws uit onze parochie vindt u
in de Nieuwsbrief, die komende
week bij u bezorgd wordt. Daarin staan ook alle vieringen en
kerstactiviteiten. Nieuws uit onze
Antoniuskerk vindt u in het Anto- • Het gerestaureerde Mariabeeld
niusnieuws. U kunt daarin o.a. le- is weer terug en wordt op zondag
zen over de Vormselviering en het 1 januari (feest van Maria Moeder
Lidwinakoor. Natuurlijk houden van God) geïnaugureerd.
we u ook op de hoogte via onze • Op zondag 18 december a.s.
website. U vindt daar b.v. de da- wordt de kerstsamenzang getum van de Eerste Communie (21 houden in onze kerk, aanvang
mei) en de uitnodiging voor de in- 16.00u.
formatieavond op 17 januari a.s.
• Van zaterdag 17 t/m vrijdag 23
december houden we in alle vieVieringen
ringen tijdens de woorddienst een
Zondag 18 december, 4e zondag, korte boeteviering.

Nieuw(s)

Korte berichten

Vieringen
Woensdag 14 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.
Vrijdag 16 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Ouders de Bresser-van
Haren.
Zaterdag 17 december 10.00u:
Eucharistieviering in buurthuis De
Heikant
Intenties: Overleden leden van
BV De Heikant, Mieke van Kollenburg-Koolen, Jan van Kasteren,
Frans de Bresser, Jo de Leeuw,
An van de Sande-Essens. 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
met boeteviering
Intenties: Mieke van KollenburgKoolen, Jo en Netje Vullings en
kleindochter Maartje, Bert en Mies
van Boxtel en kleinzoon Martijn,
familie van den Hurk-Verbakel
en dochter Anna, ouders van den
Hurk-de Louw, ouders van de
Ven-Schepens.
Zondag 18 december, 4e zondag
van de Advent, 9.30u: Eucharistieviering met gemengd ZLTOkoor met boeteviering
Intenties: Jgt. Hendrikus Appeldoorn, Geerdina van Laarhovenvan Erp (verjaardag), familie Van
Vlokhoven-Pijnenburg, Thera en
Jan Alemans en kleindochter Martine, familie Van de Loo-Snelders,
Janus van Kollenburg en Annie
van Kollenburg-van Aarle, ouders
Van Rosendaal-van de Biggelaar,
Hendrik Walravens, dochter Jeanne en zoon Leon, Nettie van Kollenburg-Klompers nms ZLTO, ouders Van der Heijden-de Bresser,
Frans en Geert-Jan van der Ven,
Peter van Laarhoven. 16.00u 17.00u: Kerstsamenzang mmv het
Lidwinakoor (met collecte voor
goed doel)
Zaterdag 10 december, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Cantors.
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie, Familie Rovers-van Gestel.
Zondag 11 december, 3e zondag
van de Advent, 09.30u:
Eucharistieviering met gregoriaans
koor.
Intenties: Jan en Anna Lucia-de
Koning, Hein van Vlokhoven,
Overleden familie van de Sandevan de Ven.
Overleden: Annie van Peperstraten-de Brouwer, 70 jaar. Evelien
de Vrind, 78 jaar. Annie van den
Oetelaar-de Wert, 83 jaar. Mogen
zij rusten in vrede.

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

