Maria voor ons een
bemoediging
Het is een bijzonder gebaar van solidariteit dat wij een Mariabeeld uit de
kerk van Oostelbeers in onze kerk mogen hebben, maar het is ook heel gevoelig. Bovendien zijn wij heel dankbaar voor de royale sponsoring voor de
restauratie van dit beeld. Het gaat a.h.w. een nieuwe toekomst in met ons,
hier in de parochie Sint-Odulphus van Brabant en nu in Best. Het Mariabeeld wordt op zondag 1 januari, in de viering van 11.00u geïnaugureerd
(feest van Maria Moeder van God). U wordt uitgenodigd een bloem mee te
brengen, waar wij dan tijdens de viering een mooi boeket van maken.
Beelden, foto’s en films zijn verbindende elementen en ook contactgaranten. Ook hebben onze beelden een geladen betekenis. Je ziet bij dit Mariabeeld bijvoorbeeld een hart, dat doorboord is met een zwaard. Dat refereert
aan de uitspraak van Simeon, toen Maria haar eerstgeborene kwam aanbieden aan God. Hij zei: “…ook door Uw ziel zal een zwaard gaan…” en Maria
bewaarde al die uitspraken in haar hart. De kunstenaar heeft Maria afgebeeld met een hart op haar borst en daar een zwaard doorheen. Als je stil bij
Maria zit, wat ik soms doe, kun je al die steekjes van verdriet en pijn met haar
uitwisselen. Daarom noemt men Maria ook ‘troosteres van de bedroefden’.
Alles wat je niet begrijpt, kun je net als Maria in je hart bewaren.
Na de H. Mis, lopen we langs het Mariabeeld, want u bent van harte uitgenodigd in de pastorie om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen. Dat wens ik
u alvast mede namens de collega’s, het bestuur en de contactgroepen van
de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Dat 2017 een jaar vol zegen voor
u mag zijn!
Dré Brouwers, pastor.
De bezoekgroep van de kerken in Best en de Caritas Sint Odulphus Best
bedanken Plus Erwin Kenter voor de bijdrage aan de attenties voor de
ouderen en zieken bij gelegenheid van Kerstmis 2016.

Oud en Nieuw

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Moge het een tijd van vrede,
naastenliefde en rechtvaardigheid
zijn. Moge het voor iedereen een
door God gezegend jaar zijn! Dat
wensen wij u van harte toe: een gezegend en voorspoedig 2017!
Pastoraatgroep en contactgroep H.
Antoniuskerk

Velen zullen op oudejaarsavond
tevergeefs proberen zich te verzetten tegen een gevoel van weemoed. Al wéér een jaar voorbij!
Wat gaat het leven toch snel! Op
het snijpunt van ‘Oud en Nieuw’
voelen we ons in een “niemandsland”. Het nieuwe jaar is als een
onbeschreven blad, waarop wij zelf
onze geschiedenis zullen schrijven. Het is opportunistisch om op
1 januari overspannen verwachtingen te hebben, want we nemen
onszelf en onze problematiek mee
naar het nieuwe jaar. Geen heden
zonder verleden!

Vieringen
Zondag 1 januari,11.00u:
Eucharistieviering, pastor Verhoeven m.m.v. de Cantors en Bert de
Laat (organist)
Intenties: Uit dankbaarheid Lea
Boerenkamp-Pouwels
Dinsdag 3 januari, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Lea Boerenkamp-Pouwels
Na de viering van zondag 8 januari
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie/thee.

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Korte berichten

• Met oudjaar beëindigen wij 2016
met een gebedsdienst om 17.00
uur, die wordt opgeluisterd door
Harmonie St.-Caecilia.
• In de week tussen Kerstmis en
Nieuwjaar is het parochiecentrum
alleen open op dinsdag 27 en vrijdag 30 december.
• In het weekend van 7 en 8 januari vieren wij Driekoningen. Op
8 januari om 11.00 uur is er een
kinderviering, waarin de ouders
van de kinderen die in 2016 zijn
gedoopt het schelpje kunnen ophalen. Alle kinderen mogen verkleed komen als koning en krijgen
een kroon.

Vieringen
Woensdag 28 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Elleke Sweep, de heer
van Wanrooij.
Vrijdag 30 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 31 december 17.00u:
Oudejaarsviering m.m.v. harmonie
Sint-Caecilia
Intenties: Willem en Engelien Oppers-Vogels. Henk van Wanrooij
Zondag 1 januari 2017 Nieuwjaar, 11.00u:
Eucharistieviering, met volkszang
Intenties: Jan en Diny Hulsenvan Oirschot, Doortje Aaldering,
Dien de Vroom-Aaldering, ouders
van Kemenade-Raaijmakers, Cobi
Heddes-Consemulder
(verjaardag), Janus van de Sande nms medewerkers pastorietuin.

Overleden: Huub van Bree, 85
jaar. Moge hij 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

