Wie is het beste?
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Het waren
stellingen tegen de handel in aflaten en andere misstanden in de katholieke kerk van de middeleeuwen. De inzichten van Luther zorgden ervoor
dat de Bijbel door gelovigen zelf als bron werd gelezen met eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunt. Deze gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu
‘protestantisme’ noemen.
Dit jaar wordt op verschillende plekken stilgestaan bij de betekenis van
deze kerkscheiding. Na 500 jaar wordt vooral gekeken naar wat ons bindt
en veel minder naar wat ons scheidt. Laatst was de Paus te gast bij een oecumenisch gezelschap van studenten. Hij vroeg hen: “Wie zijn nu eigenlijk
het sterkste en het beste, de Katholieken of de Protestanten?” Er ging enig
gemurmel door de zaal en toen de Paus de opgestoken handen telde, bleek
de score half om half.
De Paus tuurde even stilletjes voor zich uit en zei: “Het sterkste en het beste
zijn ze samen”.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Op 18 januari is er om 19.30 uur in het Boterkerkje in Oirschot
een oecumenische vesperviering, in het teken van de
internationale gebedsweek. Aansluitend is er een gesprek o.l.v.
pastoor Spijkers, n.a.v. een interview met Mgr. De Korte. De avond
duurt tot 21.30 uur en wordt georganiseerd door onze parochie
en de Protestantse kerk. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Antoniuskerk

Plannen
Afgelopen week was er een vergadering over communicatie (Groeiend Best, Nieuwsbrief, website, facebook etc.). De werkgroep Navison vergaderde en maakte de laatste afspraken over de uitvoering
van de actie ‘Kerkbalans’. Ook
de werkgroep Eerste Communie
kwam bij elkaar om de infoavond
voor te bereiden en de planning te
maken. De Contactgroep vergaderde en er was een gesprek met
en over ons uitvaartkoor. De pastoraatsgroep was ook druk bezig
met de planning voor het komende half jaar. Er zijn plannen om
weer gebedswakes te organiseren

in de Vastentijd. En het ‘gewone’
werk ging allemaal door. Kortom:
volop enthousiasme, bedrijvigheid
en plannen!
Vieringen
Zondag 22 januari, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor G.
Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers Intenties:Bijzondere intentie
Dinsdag 24 januari, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties: Uit dankbaarheid.

Odulphuskerk

Korte berichten

• Deze week bidden wij heel speciaal voor de eenheid van alle
christenen. In 1908 heeft de Anglicaan Paul Wattson de internationale Gebedsweek voor de
eenheid in het leven geroepen. De
grote kerken nemen deze oproep
heel serieus. Wattson realiseerde
zich dat voor elkaar bidden al een
begin van eenheid is. De eenheid
is het belangrijkste getuigenis van
de christenen aan de wereld. Jezus
heeft om die eenheid gebeden in
zijn hogepriesterlijke gebed. “ Ik
bid U Vader opdat zij allen één
mogen zijn… opdat de wereld gelove “[ Jo. 17, 21].
• Bereiden zich voor op het huwelijk: Harm van Kemenade en
Bregje Swinkels

Vieringen
Woensdag 18 januari, 19.00 u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Arnoldus en Maria van
de Ven-Latijnhouwers.

Vrijdag 20 januari, 19.00 u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Toos Derijck (verjaardag).

Zaterdag 21 januari, 17.00 u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Lambère van de Sande
en dochter Marga, Ton Latour, ouders Walravens-van Kollenburg,
Wilhelmina van Kollenburg, Harry van Laarhoven.

Zondag 22 januari, 09.30 u:
Eucharistieviering m.m.v. Bert van
Hoof
Intenties: Jgt. Marinus de Bresser,
Doortje Aaldering, Dien de Vroom
Aaldering, Jan Wijnands, Drieka
van de Sande-Spanjers (verjaardag), ouders den Otter-Veraa, Wim
de Bresser, jgt. Cor van de Meerendonk, Jo van der Vleuten-Gevers, kleinzoon Geert en verdere
familieleden. Pierre van Heugten
vw verjaardag
Overleden:
Diny Duinkerken-de Koning, 86
jaar. Moge zij rusten in vrede.
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