Thema-avond Christelijke Meditatie
Wekelijks wordt er gemediteerd in de Odulphuskapel op woensdag van
20.00-20.45u. Iedere tweede woensdag van de maand drinken we aansluitend met elkaar koffie in het Parochiecentrum. Er is dan gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Dit gebeurt aan de hand van
een thema. Het thema op 14 juni is: Waarom mediteren we?
20.00-20.45u: Meditatie Odulphuskapel
20.45-22.00u: Thema-avond Parochiecentrum
Zowel bij het wekelijks mediteren en de maandelijkse thema-avond is iedereen is van harte welkom, ook mensen met een ander geloof of gezindte.
Dankzij de gastvrijheid van de parochie zijn er aan de deelname geen kosten verbonden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met John
de Vet, tel. nr. 0499-871123 of stuur een e-mail naar odulphuskapel@wccm.
nl. Wij ontmoeten u graag op woensdagavond 14 juni!
José Schepens, Erik Pluijm, John de Vet
En waar gewerkt, worden ook
fouten gemaakt.

Antoniuskerk

Wordt aan
gewerkt
Soms krijgen wij ze ook: na twee
dagen een mail of vraag, waarom
iets nog niet geregeld is? Het mag
gezegd: er wordt door velen hard
gewerkt om onze geloofsgemeenschap vitaal te houden! Het is vaak
niet bekend dat het allemaal vrijwilligers zijn, die in hun vrije tijd
gewoon heel erg hun best doen!
Zo wordt er momenteel hard gewerkt om de Nieuwsbrief en het
Antoniusnieuws op tijd af te krijgen, om ze op 21 juni op de locaties
te laten bezorgen. Dan liggen ze
nog niet bij u in de bus; dat vraagt
nog het nodige werk. Bovendien
is er met het gemengd ZLTO-koor
gewerkt aan een mooie viering
met Vaderdag. Op 25 juni is onze
jaarlijkse Antoniusviering, ook dat
vraagt extra inzet. We hopen er
samen met het Lidwinakoor weer
een mooie viering van de maken.
Natuurlijk nodigen we u van harte
uit om samen, na afloop een kopje
koffie te drinken!

Vieringen
Vrijdag 16 juni: Kerk geopend
van 09.00u-12.00u
Zondag 18 juni, Vaderdag, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. het Gemengd
ZLTO-koor
Intenties:
Jan Brands, Piet van Kemenade,
Frans Kreijveld, Mien Kreijveldvan Vroenhoven, Jan Lucius, overleden ouders Lucius-van Boven
Bereiden zich voor op het huwelijk:
Lisette Geilleit en Bart Termeer

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zaterdag 17 juni is er om 17.00u

in de Sint-Odulphuskerk speciaal
voor alle communicanten van
2017 een dankdienst. Bij goed
weer zullen wij daarna nog een
gezellige ontmoeting hebben in de
pastorietuin.

Vieringen
Woensdag 14 juni:
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Annakapel Aarle
Intenties: Ouders de Bresser-van
der Velden, Jo en Dien BlummelSmetsers, Wim Essens en kleinzoon Wim. 20.00u: Meditatie in
de Sint-Odulphuskapel volgens de
WCCM

Vrijdag 16 juni, 19.00u:
Eucharistieviering in Sint-Odulphuskapel
Intenties: Kees Heunks, ouders
van Loosdregt-Wagenmakers en
hun kinderen Jacqueline en Peter.

Zaterdag 17 juni, 17.00u:
Dankviering
communicantjes
mmv de Gouden Appeltjes
Intenties: Voor bijzondere intenties.

Zondag 18 juni Vaderdag, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Antoinette van Roosmalen

Intenties: Jan Wijnands, Evert
van Kronenburg, fam. van de Sande-Oppers,fam. van VlokhovenPijnenburg, ouders Kees en Dina
van de Sande en overleden familie, overleden fam. Driekske van
de Loo-Snelders, Nard en Lena
Hazenberg, Jeanne van Amstel
en Frans Bekx, Ria van Beers-van
Oirschot (verjaardag), Adrianus
van Kemenade, Anna van Kollenburg-Boeren, jgt. Harrie van Beerendonk, jgt. Drieka van de Sande-Spanjers, jgt. Corry Schepens,
Jack Beljaars, Pierre van Heugten,
Piet van de Sande, Cobi Heddes-Consemulder, Lambert van
de Ven, fam. de Poorter-Bekkers, Theo van de Sande, Mathies
Harks.
Overleden:
Betsie Caris-de Lepper, 84 jaar.
Moge 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

