De Goede Week
Graag wil ik enkele vieringen in de Goede Week speciaal vermelden. Met
Palmpasen hebben wij om 11.00u een extra kinderviering voor kinderen
van 3-10 jaar en hun families. Wij maken dan met de kinderen een Palmpasen-stok. Op 11 april is er in de Sint-Odulphuskapel een boeteviering tijdens de Eucharistieviering van 19.00u. Op 12 april is er in de Sint-Jan in Den
Bosch om 19.00u. de Chrisma-mis, waarin de oliën worden gewijd. Dit is een
indrukwekkende viering, waarin alle gewijde en toegewijde aanwezigen
hun inzet voor de kerk ten opzichte van de bisschop zullen vernieuwen. In
de Sint-Odulphuskapel is er die dag om 19.00u. een gebedsdienst. Op Witte
Donderdag 13 april is er, op wens van pastoor Spijkers, een gezamenlijke
viering voor heel de parochie Sint-Odulphus van Brabant in onze kerk. Het
pastorale team zal in deze viering voorgaan en alle parochianen van Best,
de Beerzen, Oirschot en Spoordonk, zijn daarbij van harte welkom. Een afvaardiging uit onze kerkdorpen zal deelnemen aan de voetwassing en ook
de oliën in ontvangst nemen voor het toedienen van de Sacramenten. Op
Goede Vrijdag zullen we om 15.00u. in onze kerk de kruisweg bidden, met
een kruisverering. Daar kunt u bloemen voor meebrengen. Op deze dag is
er ook een gezamenlijke viering in de Basiliek in Oirschot om 20.00u. voor
alle pastores en alle parochianen.
Op eerste paasdag, 16 april, is er in onze kerk om 09.30u een gezinsviering
waarin een kindje gedoopt wordt. In de pastorietuin mogen de kinderen na
afloop chocolade-eieren gaan zoeken en er zullen kleine dieren aanwezig
zijn om de lente en het nieuwe leven met de kinderen te vieren.
In de Nieuwsbrief staan alle vieringen in de Goede Week. Een week die wij
“Goed” noemen, terwijl er zo veel droefheid herdacht wordt. Maar het kruis
van Jezus is voor ons een teken van bevrijding geworden en een weg naar
eeuwig leven en geluk; daarom: de Goede Week. Graag wens ik u alvast een
Zalig Paasfeest toe!
Dré Brouwers, pastor

Antoniuskerk

Voorbereiding
Eerste Communie
Op drie maandagavonden zijn
de kinderen, die op 21 mei hun
Eerste Communie gaan doen, als
voorbereiding daarop, in ons parochiecentrum bij elkaar geweest.
Je Eerste Communie doen is een
belangrijke stap en daar hoort
een goede voorbereiding bij. De
werkgroep, die de avonden leidt,
merkt veel betrokkenheid en enthousiasme bij de kinderen. Ook
tijdens de presentatieviering op 26

maart was dat goed zichtbaar en
hoorbaar. We hopen alle communicanten en hun ouders, broertjes
en zusjes ook te verwelkomen op
Witte Donderdag tijdens de viering met een vastenmaaltijd. De
kinderen brengen brood(jes) mee
en de werkgroep zorgt voor soep
en vissticks. Zo praten we niet alleen over samen delen, maar doen
dat ook echt!
Vieringen
Zondag 9 april, Palmzondag,
11.00u
Eucharistieviering met palmwijding, met pastor Papenburg,
m.m.v. het gelegenheidskoor en
Jan Kievit (organist).
Intenties: Jacques van Straalen
Bijzondere intentie
In de Goede Week is er geen viering op dinsdagochtend.

Odulphuskerk
Vieringen

Woensdag 5 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Karel Ackerschott en
dochter Hanni.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel volgens de WCCM
(World Community of Christian
Meditation).
20.00u: Geloofsgesprek op de pastorie.

Vrijdag 7 april:
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties:
Jo van de Biggelaar, familie van de
Sande-van Kollenburg.

Zaterdag 8 april, 17.00u:
Eucharistieviering met palmwijding, mmv de Cantors
Intenties:
Ouders Appeldoorn-de Koning en
overleden familie.

Zondag 9 april Palmzondag,
9.30u:
Eucharistieviering met palmwijding, met volkszang
Intenties:
Piet Berkers en Mariet BerkersVersantvoort, familie Rickelmanvan der Velden, Jan Wijnands,
Diny Hulsen-van Oirschot nms
Broederschap Hakendover, Kees
van de Ven en zonen Tiny en
Frans.
11.00u: Kinderviering

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

