De stille omgang
In de nacht van 18 en 19 maart 2017 vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille
Omgang plaats. Uniek aan deze pelgrimstocht, die door het centrum van
Amsterdam trekt, is de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, de duistere
uren en de zwijgende verbondenheid van duizenden mensen. Vanuit de regio Eindhoven verzorgt de kring “Eindhoven-en-omstreken” deze reis naar
Amsterdam en terug. Rond 21.00 uur vertrekken de bussen vanuit verschillende opstapplaatsen. Aangekomen in Amsterdam, vieren de deelnemers
eerst de Eucharistie in de kerk van de Krijtberg. De voorganger is pastoor
J. Goris. Daarna gaat men naar het Spui. Daar begint de stille omgang om
ca. 02.00 uur, die zo’n drie kwartier duurt. Omstreeks 03.00 uur is de terugreis naar Eindhoven e.o., zodat de deelnemers rond 06.00 uur weer thuis
zullen zijn. De kosten bedragen
€14,00 per persoon (inclusief de
jaarlijkse contributie à €3.00). Als u
wilt deelnemen, dan kunt u zich tot
3 maart opgeven bij de plaatselijke
broedermeester, Rinus Scheepens
06-38897897 of 0499-376361. Voor
verdere informatie kunt u terecht
bij het kringbestuur telefoon 0628549873 of geertvaneijk@gmail.
com Graag verwijzen wij ook naar
de internetsite www.stille-omgang.
nl. Hier vindt u informatie over het
Mirakel en de route van de Stille
Omgang.
Dré Brouwers, pastor

Antoniuskerk

Eerste communie
We kijken terug op een drukbezochte informatieavond over de
Eerste Communie op 17 januari
jl. Veel betrokken ouders die hun
kind aanmeldden en vaak ook
zichzelf. Ouders die mee willen
helpen tijdens de voorbereiding,
het samenstellen van de liturgie en
de versiering. Fijn, al die betrok-

kenheid en enthousiasme!
Ook de interieurgroep heeft vergaderd en afgesproken enkele wijzigingen door te voeren. Heel fijn
dames en succes met jullie werk!
Dankzij jullie ziet onze kerk er altijd heel schoon uit!
Vieringen
Zondag 29 januari, 11.00u
Eucharistieviering, pastor Papenburg m.m.v. Lidwinakoor
Intenties: Wim Berkers, Bijzondere intentie
Dinsdag 31 januari, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel, pastor Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie

Odulphuskerk

Korte berichten

• Intenties die u graag geplaatst
wilt zien in Groeiend Best moeten
uiterlijk
2 weken van tevoren worden opgegeven.
• Bereiden zich voor op het huwelijk: Harm van Kemenade en
Bregje Swinkels

Vieringen
Woensdag 25 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Wim Korst (verjaardag).
Vrijdag 27 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Ouders Dekkers-Rooijakkers.
Zaterdag 28 januari, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Cantors
Intenties: Ouders Wijnands-Reijnen en zoon Jan.
Zondag 29 januari, 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd
ZLTO-koor
Intenties: Uit dankbaarheid, Martinus van den Biggelaar en Huberta van den Biggelaar-Schepens, jgt.
Evert van Kronenburg, alle overledenen van de familie Van den Biggelaar-Bressers, Adrianus Bressers
(verjaardag), Johanna Maria Bressers-van Boven (verjaardag).

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

