Korte berichten

Een rode neus
In het ziekenhuis, in een zee van spierwitte lakens ligt een kleine dreumes
met een veel te wit gezicht. Plots verschijnt een glimlach op zijn bleke
snoetje. Een fleurige clown met een rode neus komt binnen en verdrijft
met een kwinkslag en een lach voor een moment het verdriet. Een kleine
daad, maar oh zo belangrijk, dit werk van Cliniclowns. Even een moment van
troost voor wie bedroefd is. Het is een van de geestelijke werken van barmhartigheid: de bedroefden troosten. Kent u ze nog? In moeilijkheden goede
raad geven, beledigingen vergeven, zondaars vermanen, onwetenden onderrichten, het onrecht geduldig lijden, voor de levenden en overledenen
bidden en als laatste de behoeftigen troosten. Eigenlijk heel alledaagse dingen die we zonder nadenken gewoon doen. Maar goed ook, want daarom
zijn het werken van barmhartigheid. Daarover hoef je niet na te denken,
maar je mag ze vooral doen. Bovendien valt er weinig aan te leren, ook al
zijn de werken ontleend aan een stukje uit het 25e hoofdstuk van de evangelist Mattheus. Iedereen weet, als bijna vanzelf, hoe het moet. Voldoende
aanknopingspunten om in het leven van alledag even bij stil te staan en
ten uitvoer te brengen. Een mooie agenda ook in het rijtje van voornemens
voor het nieuwe jaar. Zeker weten dat er iets voor u bij is.
Voor u allen een zalig Nieuwjaar
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Antoniuskerk

Nieuw jaar
We mogen terugkijken op mooie,
drukbezochte
vieringen
met
Kerstmis! Een ontroerende ‘Sterretjesviering’, met een spontaan
gevormd kinderkoor, dat zong
als engeltjes! De mooie plechtige
Nachtmis, met het ZLTO-koor,
feestelijk begeleid door Jan Kievit.
De dagmis, met mooie zang van
het Lidwinakoor, dat ervoor gekozen heeft om weer ons kerkkoor
te worden! Daar zijn we blij mee
en het koor zal in 2017 regelmatig
de vieringen muzikaal opluisteren.
Tweede Kerstdag mochten we genieten van het ‘Klumpkeskoor’;
ook voor hen alle lof, net als voor
onze Cantors. Hartelijk dank ook
aan onze pastores, kosters, siergroep, liturgiegroep, acolieten,
lectoren en alle andere betrokken
vrijwilligers, die zo hard gewerkt
hebben! Dankbaar terugkijkend,

kijken we hoopvol en met goede
moed naar 2017. Zondag, na de
viering, is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten en elkaar een Zalig
Nieuwjaar te wensen onder het
genot van een kopje koffie/thee.
U bent van harte welkom!
Vieringen
Zondag 8 januari, 11.00u :
Eucharistieviering, pastor Papenburg m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Bijzondere intentie
Dinsdag 10 januari, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel, pastor Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie

Odulphuskerk

In het weekend van 7 en 8 januari vieren we 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 en alle kinderen verkleed mogen komen als koning. Wij hebben
voor ieder kind een kroon.

Vieringen
Woensdag 4 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.

Vrijdag 6 januari 1e vrijdag van
de maand:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Ouders van den Biggelaar-van de Meulengraaf en dochter Maria.

Zaterdag 7 januari Driekoningen,
17.00u: Eucharistieviering m.m.v.
koor Zingen doet Leven
Intenties: Hendrik Walravens en
dochter Jeanne en zoon Leon,
ouders Schepens-Roche en overleden familie, Jo en Netje Vullings
en kleindochter Maartje.

Zondag 8 januari Driekoningen:
09.30u: Viering met volkszang
Intenties: Jaantje de Bresser, Piet
Berkers en Mariet Berkers-Versantvoort, Pastoor Maas, fam.
Rickelman-van der Velden, Toon
en Miet van Laarhoven-Henst en
zoon Henk, ouders de Brouwervan Heerenbeek, Rini de Brouwer,
Adrianus van Kemenade, Gerard
Sleegers (verjaardag), fam. van
Ostade-van de Meulengraaf, fam.
Brands-de Waal, Harriëtte van
Vught-van der Velden (verjaardag),
fam. Van Oirschot-Swinkels.
11.00u: Schelpjesviering

Overleden: Pierre van Heugten,
91 jaar en Martien Scheepens, 87
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

