Startviering
Links en rechts vallen de blaadjes al van de bomen; een aankondiging van
de naderende herfst. De scholen hebben hun poorten al weer geopend en
de tenten zijn schoongepoetst weer opgeborgen voor het volgende jaar.
Na even afstand genomen te hebben van het dagdagelijkse leven pakt
iedereen de draad weer op. Dat geldt natuurlijk ook voor onze parochie
Sint-Odulphus van Brabant.
Een parochie is een dynamisch geheel van mensen, werkgroepen en taken.
En al die activiteiten samen maken onze parochie. Of het nu om ouderenbezoek gaat, om ziekenbezoek of koren, om werkgroepen rondom bepaalde
activiteiten in het kerkgebouw, het kerkhof en tuin verzorgers, de koster, het
zijn de vrijwilligers die de kern vormen van ons parochiale leven.
Al jaren kennen we in de parochie de traditie van een startviering bij het
nieuwe pastoraal werkjaar. In de verschillende kerken van de parochie
Sint-Odulphus van Brabant zullen deze startvieringen ook plaatsvinden;
De Willibrorduskerk in Middelbeers, de Sint-Petrus Basiliek in Oirschot, de
H. Odulphuskerk en de H. Antoniuskerk in Best. We hopen alle vrijwilligers
en betrokken parochianen bij deze viering te ontmoeten, om met elkaar het
nieuwe seizoen positief tegemoet te gaan.

Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Betje Smetsers-Swaans
nms buurtbewoners van de Nassaustraat,
Jos Schepens.
Zondag 17 september, 9.30u:
Eucharistieviering met gemengd
koor
Intenties: Ouders van de Sande-van Roy en overleden familie,
jgt. Jan van de Meerendonk, jgt.
Cobi Heddes-Consemulder, Bernard Onland (verjaardag), Ria
Schepens-Hollanders.

Bereiden zich voor op het huwelijk: Martijn van Genugten en Denise Stacey

Overleden:
Betsie van der Velden-Schepens,
90 jaar. Moge zij rusten in vrede.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Antoniuskerk

Iconenexpositie
Tot 25 september is in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot de iconenexpositie ‘Christus -Mysteries’ met 21 iconen uit het leven van
Christus te zien. De speciaal voor dit project door Geert Husstege
geschilderde iconen verbeelden de belangrijkste christelijke feestdagen, alle werken van barmhartigheid en het vredesrijk van God.
Het vormt een reis, een expeditie van het Oude naar het Nieuwe
Testament en het leven van Christus. Op 24 september zijn Geert en
Angelique Husstege vanaf 14.00u in de Basiliek aanwezig om nadere
uitleg te geven en in te gaan op vragen.

Odulphuskerk

Korte berichten
Thema-avond
Christelijke Meditatie.
Op woensdag 13 september is er
aansluitend aan de meditatie een
bijeenkomst in het Parochiecentrum om 21.00u. Vorige maand
was het thema “de praktijk van
voorbereiding op meditatie”. Nu
gaan we aspecten van mindfulness
betrekken bij de meditatie. Wat
doet mediteren met mij en welk
effect heeft het op mijn dagelijkse

leven? Er wordt kennis verstrekt
en ervaringen uitgewisseld. U bent
van harte welkom, ook als u een
andere geloofsachtergrond hebt of
niet-gelovig bent.
Voor meer informatie:
John de Vet, tel. 0499-871123 of
odulphuskapel@wccm.nl.
T/m december is de Sint-Odulphuskapel per auto te bereiken via
het Kerkhofpad (via de parkeerplaats bij de Prinsenhof); u kunt
dan parkeren op de parkeerplaats
tussen kerkhof en pastorietuin.
Vieringen
Woensdag 13 september, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders Essens-Latijnhouwers.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM
Vrijdag 15 september, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 16 september, 17.00u:

Plannen

Het Vormsel staat al gepland: zaterdag 18 november is het zover.
De werkgroep is druk bezig een
informatievond te plannen en de
inhoud van de voorbereiding te
bepalen.
Ook de redactie van de Nieuwsbrief en het Antoniusnieuws
zijn hard aan het werk om de
laatste hand te leggen aan de inhoud. Eind september krijgt u de
Nieuwsbrief in de bus.
Er wordt ook gewerkt aan de inhoud van gespreksavonden over
de Bijbel. Een mooi initiatief om
een prachtig Boek nog dichter bij
de mensen te brengen.
We hebben ook de plannen van de
Stuurgroep ‘Kerk en Samenleving’
weer mogen ontvangen. Ook mensen vanuit onze kerk maken deel
uit van deze groep, die lezingenavonden over ontwikkelingen in
de kerk en de samenleving organiseert. Kortom: volop plannen in
ontwikkeling!

Vieringen
Vrijdag 15 september:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 17 september, 11.00u:
Startviering
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, mmv het Lidwinakoor
Intenties:
Uit dankbaarheid, Mariet Kreijveld-den Otter

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

