Christelijke Meditatie
Iedere woensdagavond tussen 20.00 en 20.45 uur vindt er in de Odulphuskapel een meditatiebijeenkomst plaats. Deze vorm van mediteren is gebaseerd op de stilte zoals deze bestond bij de woestijnvaders en vroegchristelijke monniken in de eerste eeuwen van onze jaartelling. In de jaren ’50
van de vorige eeuw is deze wijze van mediteren herontdekt en opnieuw
leven ingeblazen door de benedictijner monnik John Main (1926-1982). In
de kapel kom je binnen terwijl de muziek zachtjes speelt. Er wordt gezamenlijk een kort gebed opgezegd en daarna mediteren we gedurende 25
minuten. Na de meditatie wordt er afgesloten met een gebed en verlaten
we de kapel. Op de tweede woensdag van de maand is er de mogelijkheid
om aansluitend aan de meditatie een kopje koffie of thee mee te drinken
in het parochiecentrum. Dan is er naast het gezamenlijk uitwisselen van de
meditatie ervaringen ook ruimte voor vragen en verdieping. Iedereen is van
harte welkom, ook mensen met een ander geloof of gezindte, het samen
mediteren staat voorop. Dankzij de gastvrijheid van de parochie zijn er aan
de deelname geen kosten verbonden. Hebt u vragen of wilt u vooraf informatie over de bijeenkomsten? Neemt u dan gerust contact op met John de
Vet, tel. nr. 0499-871123 of stuurt u een e-mail naar odulphuskapel@wccm.
nl. Wij ontmoeten u graag op woensdagavond 10 mei!
José Schepens, Erik Pluijm, John de Vet.

Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel, pastor Van Lieverloo
Intenties: Piet van Kemenade

Antoniuskerk

Jubileum
Komende zondag gaat pastor Verhoeven weer voor in de eucharistieviering. We vinden het fijn dat
we zowel hem, als pastor Papenburg, onze voorgangers mogen
noemen, hoewel ze officieel geen
deel uitmaken van het pastorale
team van onze parochie. Dit belet
hen niet zich ten volle, en met grote betrokkenheid, in te zetten voor
onze kerkgangers. Pastor Verhoeven zet zich, na zijn emeritaat, niet
alleen in voor ons, maar is ook in
Eindhoven nog steeds actief. Op
21 mei a.s. viert hij, in de Lambertuskerk in Eindhoven, het feit dat
hij 50 jaar geleden door bisschop J.
Bluyssen tot priester werd gewijd.
Op de uitnodiging staat: ‘Voor
kleine mensen is Hij bereikbaar’.
Wij feliciteren pastor Verhoeven
van harte met dit jubileum!
Vieringen
Zondag 7 mei, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. de Cantors en Bert
de Laat (organist).
Intenties: Piet van Kemenade, bijzondere intentie
Dinsdag 9 mei, 09.00u:

nakapel Aarle
Intenties: Wim en Finie van Rosendaal, ouders de Bresser-van
der Velden.
20.00u: Meditatie in de
Sint-Odulphuskapel
volgens de WCCM

Vrijdag 5 mei, 1e vrijdag van de
maand
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Erik van Kollenburg
(sterfdag), Kees Heunks.

Zaterdag 6 mei, 17.00u:
Eucharistieviering in kapel Heikant mmv Gemengd ZLTO-koor
Intenties: Voor alle overleden leden van BV De Heikant, ouders
den Otter-Veraa, Lambert van de
Ven, Frans Schepens en overleden familie Schepens en overleden familie Verstegen, ouders de
Bresser-van Haren, ouders van de
Ven-Roefs en zoon Hendrik, familie van de Sande-van Kollenburg,
ouders Schepens-Roche en overleden familie, Hendrik Walravens,
dochter Jeanne en zoon Leon,
Harrie en Mariet van Kasteren,
Ad van Veen, Ad van Kasteren,
ouders Spanjers-van Eert en overleden familieleden, Jan en Nolda
van de Laar-Scheepens, Leonie
van de Laar-van de Wijdeven, Piet
Beerens.
17.00u: Woord- en Communiedienst in de Sint-Odulphuskerk

Vanaf woensdag 3 mei zullen de
H. Missen op woensdag om 19.00u
in de buitenkapellen gehouden
worden. Op de woensdagen in de
even kalenderweken in de kapel
van Aarle en op woensdag in de
oneven kalenderweken bij de kapel in de Vleut, bij droog weer. Als
het regent luiden wij om 18.30u de
klokken en is de viering in de SintOdulphuskapel.

Zondag 7 mei, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Eekhout-van
Emmerik, jgt. Joanna AppeldoornLathouwers, ouders de Bresservan Weert en zoon Frans, jgt.
Barbara Leijtens-van de Kerkhof
en Hendrik Leijtens, Henk en Valentine Toebes-de Bruin, Jan en
Diny Hulsen-van Oirschot, Hein
van Vlokhoven, ouders van Heerebeek-Stamps, Janus van Rooij
(sterfdag), Jeanne van Amstel,
Toos en Mia van Tartwijk, Erik van
Kollenburg, Thérèse en Mathilde
Beekman, jgt. Ria van Beers-van
Oirschot, Ria Schepens-Hollanders (verjaardag).

Op zaterdag 6 mei is er een openluchtviering in de kapel in de
Heikant om 17.00 uur. In de kerk
is dan een woord-communiedienst.

Bereiden zich voor
op het huwelijk:
Marwin Slaats en Lisa Wijers
Johan van den Boom en Susanne
Rutten.

Vieringen
Woensdag 3 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-An-

Overleden:
Martien Hubers, 83 jaar. Moge hij
rusten in vrede.

Odulphuskerk

Korte berichten

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

