‘Kerkproeverij’
In het weekend van 9 en 10 september 2017 zetten kerken in heel Nederland de deuren open voor de ‘Kerkproeverij’, een landelijke campagne waar
meer dan 20 denominaties aan meedoen. Het doel hiervan is dat mensen
in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te
vragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel. Vaak vinden we het
voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto: ‘Wie wil komen is
welkom’. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Dat betekent dat we
mensen uit onze omgeving die misschien al jaren of nog nooit in de kerk
zijn geweest, uitnodigen om eens met ons mee te gaan naar een toegankelijke kerkdienst. Er zijn veel redenen om dat niet te doen. Geloof is privé,
daar val je anderen niet mee lastig; je weet niet precies hoe je iemand moet
uitnodigen; iemand kan bedanken voor de uitnodiging of je bent bang voor
moeilijke vragen. Maar er zijn ook veel redenen om de sprong wél te wagen.
Doet u mee? Nodigt u iemand uit? Voor iedere gast die onze Bestse RK-kerken bezoekt wordt een boekje ter beschikking gesteld: ‘Rooms-Katholiek in
deze tijd’. Het gaat in op verschillende vragen die de gasten kunnen hebben
als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de kerk, zoals:
‘Wat inspireert je? Hoe is het om Rooms-Katholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de viering? Wat betekent geloof voor de samenleving?’ Voor de exacte
tijden van de vieringen verwijs ik u graag naar de kerkberichten per kerk.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Korte berichten
Openingstijden
parochiecentrum: vanaf 27 augustus is het parochiecentrum weer open op alle
werkdagen van 9.00-12.00u.
De vieringen op woensdag om
19.00u zijn vanaf september weer
in de Sint-Odulphuskapel; de laatste viering in de buitenkapellen is
op woensdag 30 augustus bij de
kapel in de Vleut.
Tot en met december is de
Sint-Odulphuskapel per auto het
beste te bereiken via het Kerkhofpad (binnenrijden via de parkeerplaats bij de Prinsenhof). U kunt
dan parkeren op de parkeerplaats
tussen kerkhof en pastorietuin.
Vieringen
Woensdag 30 augustus: 19.00u:

Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut
Intenties: Ouders de Bresser-van
der Velden, ouders van der Heijden-de Bresser, Frans en GeertJan van de Ven, Broer Walravens,
Jo van Overbeek, Adrianus van
Hak en Martina van Hak-van der
Velden, Annie Seuren-van Hak,
Sia de Jong-van Hak, Ad de Koning.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM
Vrijdag 1 september, 1e vrijdag
van de maand:
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jgt. Mies Ritz-van Venrooij.
Zaterdag 2 september, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven,
jgt. Mies Kapteijns en Mien Kapteijns.
Zondag 3 september, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Anna Lucia de Koning, ouders Leijtens-van de Kerhof, Betsy de Wert en overleden
familie de Wert-Strijbosch, Jan
en Diny Hulsen-van Oirschot,

Piet en Marie van Genugten-van
Eerdt, Hein van Vlokhoven, Martien Scheepens (verjaardag), Toos
en Mia van Tartwijk, Thérèse en
Mathilde Beekman, jgt. Nelly van
den Tillaart.
Bereiden zich voor op het huwelijk: Johann Vorstenbosch en
Raquel Dudrafontenele
Overleden: Jan Smetsers, 87 jaar
oud. Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Nog even
In de maanden juni, juli en augustus was onze kerk op vrijdagochtend geopend. De viering op dinsdagochtend kwam gedurende die
periode te vervallen, met uitzondering van de viering op 15 augustus, met aansluitend de ontmoeting/het gesprek. In eerste instantie waren we van plan deze periode te laten duren t/m 1 september.
Echter, door het succes van de
‘open kerk’ op vrijdag, laten we
deze periode nog even voortduren. Het ligt in de planning, na de
startviering op 17 september, ook
voor de dinsdagochtendviering
een nieuwe start te maken. Hoe
en wat precies, daarover zijn verschillende ideeën en daarbij willen
we zeker ook de trouwe ‘dinsdagmorgen-kerkgangers’ betrekken.
U bent in ieder geval de komende
weken nog welkom op vrijdag, als
onze kerk open is en de koster u
gastvrij ontvangt!
Vieringen
Vrijdag 1 september:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 3 september, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv het Lidwinakoor
Intenties: Piet van Kemenade,
Paul van Genuchten, Trees van
Genuchten-Steens, bijzondere intentie
Gedoopt: Lynn van Kroonenburg
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