Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie
Mariet Kreijveld-den Otter

25-jarig jubileum Kinderkoor
De Gouden Appeltjes
WANNEER:

Zondag 24 september 2017, 9.30 uur

WAAR:

Sint-Odulphuskerk Best

VOOR WIE:

alle (oud) koorleden, gezinnen, familie, kennissen en
belangstellenden die van muziek houden

Muziek

THEMA:

Odulphuskerk

Kinderkoor De Gouden Appeltjes bestaat dit jaar 25 jaar. Het koor is opgericht door de
zusjes Ria en Jacqueline van Zeelst en verzorgt de muziek bij o.a. de gezins-, communieen vormselvieringen in de Odulphus- en tegenwoordig ook de Antoniuskerk in Best.
Inmiddels vormen Anne Knapen, Karen Veeneman, Marie Annick Canoy en
Voor
Corine Bijnen de muzikale begeleiding en organisatie.
Programma:




Het jubileum begint met een familiedienst met het thema “muziek”.
Jongere kinderen worden in de dienst betrokken en mogen zelf instrumenten
bespelen en aan het einde van de dienst een stukje voordragen.
Aansluitend vindt er een receptie plaats in de tuin van de pastorie waar gezorgd
wordt voor een hapje en drankje en:
o een springkussen
o een gezellige loterij met ook grotere prijzen
o oud-Hollandse spelen voor jong en oud
o reünie oude en nieuwe Gouden Appeltjes
o informatiestands van o.a. de Gouden Appeltjes, Stichting Behoud Odulphus
(SBO) en werkgroepen van de parochie
o een proeverij en verkoop van Odulphusbier
o diverse optredens
Het wordt een gezellige ochtend. Iedereen is welkom!
Eventueel kunt u ook na de dienst aansluiten.

Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar:
www.odulphusvanbrabant.nl;

Tegen inlevering van deze
bon op 24-9-2017 in de pastorietuin

www.facebook.com/GoudenAppeltjes;
www.facebook.com/OdulphuskerkBest
en het Groeiend Best

ontvangt u een gratis lot voor de loterij.

Antoniuskerk

Afsluiten en
beginnen
In de voorbije periode was onze
kerk geopend op vrijdagmorgen.
Velen maakten van de gelegenheid gebruik er eens binnen te lopen om te bidden, een kaarsje aan
te steken, de tentoonstellingen
te bewonderen en/ of een kopje

koffie te drinken. Ook werden er
veel gesprekken gevoerd. Kortom:
een initiatief dat goed ontvangen
werd.
Komende dinsdag is er weer een
viering in de Avondmaalkapel.
Deze viering is op een andere tijd.
Na afloop hiervan willen we de
kerkgangers uitnodigen om samen
een kopje koffie te drinken.
Vieringen
Zondag 24 september, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv Henk Rooijackkers
(organist)
Intenties: Bijzondere intentie
Mariet Kreijveld-den Otter
Dinsdag 26 september, 09.30u:
Woord- en communieviering in de

Korte berichten

In het weekend van 23 en 24 september houden wij een extra collecte voor de vredesweek van Pax
Christi.

Vieringen
Woensdag 20 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM
Vrijdag 22 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders Kemps-Gloudemans.
Zaterdag 23 september, 17.00u:
Eucharistieviering mmv de Cantors
Intenties: Toon van der Heijden
(verjaardag), Hendrik Walravens
en dochter Jeanne en zoon Leon,
ouders Schepens-Roche en overleden familie, ouders Walravens-van
Kollenburg en overleden familie,
jgt. Jan van Vroenhoven, ouders
Van de Ven-Van de Kam.
Zondag 24 september, 9.30u:
Gezinsviering met de Gouden Appeltjes vw het 25-jarig jubileum
Intenties: Jgt. Johan van Kollenburg, ouders Van den Bogaart-Scholtze, Johan en Drieka
Scheepers-Venmans, ouders en
familie Swaans-van de Ven, Anna
Elisabeth Spierings-van Summeren, Lambert van de Ven, ouders
Russens-Putmans en zoon Jan en
dochter Ria, Toon Stabel (verjaardag).
Bereiden zich voor op het
huwelijk: Martijn van Genugten
en Denise Stacey

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

