Feest en muziek
Afgelopen zondag is feestelijk het 25-jarig bestaan gevierd van onze
Gouden Appeltjes. Op verzoek van pastoor Maas is het koortje in 1982 opgericht door de zusjes Ria en Jacqueline van Zeelst. Het koor verzorgt de
muziek bij de gezins-, communie- en vormselvieringen in de Odulphuskerk
en tegenwoordig ook in de H. Antoniuskerk. Daarnaast zingen ze ook bij diverse evenementen. De muzikale leiding is in handen van Anne Knapen, Karen Veeneman en Marie Annick Canoy. In de feestelijke viering hebben we
enkele familieleden van de families Maas, Steiger en Van Zeelst benoemd
tot ereleden. Na afloop van de viering was er een gezellig tuinfeest. Het
weer was prachtig en iedereen kon genieten van leuke gezelschapsspelen.
Het feest werd afgesloten met een loterij met als hoofdprijs een ballonvaart.
Wij danken alle winkeliers die dit mogelijk gemaakt hebben.
Wil je ook bij de Gouden Appeltjes komen? Kom dan een keer naar de repetitie op dinsdag van 18.30-19.30u in de Sint-Odulphuskerk.
Op zondag 15 oktober is in onze kerk van 15.00-17.00u het Odulphus Najaars Concert mmv het Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor en zang
van Odilia Carmen Chirica (Roemenië), Nicoleta Turliu (Italië), Guido Smeets
(UK), en muziek van het strijkkwartet Jenufa, Chris van der Kuilen, Olga van
der Pennen, Eugeniia Sadovnikova, Anna Valeeva en Lev Zhuravskii (St. Petersburg, Rusland). De muziek die ten gehore wordt gebracht stelt de Oktoberrevolutie (Rusland- 1917) centraal. Muziek drukt verdriet en vreugde
uit in universele klanken en vaak zelfs zonder woorden raakt de muziek de
gevoelens van mensen nog het meest. De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom.
Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Korte berichten
Op woensdag 4 oktober is er weer
een dierenzegen bij de kapel in de
Vleut om 19.00u. Het Vleutsvolk
zal deze viering opluisteren. Er is
dan geen viering in de Odulphuskapel. Alle kleine en grote huisdieren zijn welkom en kunnen
gezegend worden. De viering gaat
door, ongeacht het weer.
De Gerardus-kalender voor 2018
is te koop voor €7,- in het parochiecentrum aan de Hoofdstraat
35a.
Van alle dierbare overledenen van
de afgelopen 14 maanden, is de
naam op een steen geschreven.
Deze zijn uitgedeeld in de laatste

gedachtenisviering van afgelopen
21 september. U kunt de steen
van uw dierbare nog afhalen in de
kerk.
Op dinsdag 17 oktober om 19.00u
bekijken wij een film over Luther
en bespreken enkele vragen rond
het ontstaan van de Reformatie
in het kader van het Luther-jaar.
De tweede bijeenkomst is op dinsdag 7 november om 19.00u. Beide
avonden zijn in de pastorie aan de
Hoofdstraat 35.
Vieringen
Woensdag 4 oktober, 19.00u:
Viering in de Mariakapel in De
Vleut mmv Vleutsvolk met dierenzegen
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM
Vrijdag 6 oktober 1e vrijdag van
de maand:
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders C. Vogels-van
Erp en schoondochter Nellie.
Zaterdag 7 oktober, 17.00u:

Eucharistieviering met koor Zingen doet Leven
Intenties: Antonius van Laarhoven, ouders Appeldoorn-de Koning en familie, Lambert van de
Ven, Corrie van Summeren-van
Dongen en ouders,ouders van de
Meulengraaf-Geerts, Betsie van
der Velden-Schepens nms BV de
Heikant,Pastoor Verbruggen.

Zondag 8 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Gregoriaans koor
Intenties: Jaantje en Marinus de
Bresser (trouwdag), Nout van
Rijssel.

Antoniuskerk

Om te lezen

Deze week ontvangt u weer
de Nieuwsbrief en het Antoniusnieuws in de bus. Zo wordt u
weer op de hoogte gebracht van
het wel en wee en de activiteiten
in onze parochie en in de H. Antoniuskerk.
Een veel gelezen boek is de Bijbel.
We organiseren een vijftal bijeenkomsten over dit prachtige verhalenboek. Aan bod komen o.a. de
geschiedenis van het Joodse volk,
de scheppings- en geboorteverhalen, en de rol van de vrouw.
De bijeenkomsten worden gehouden op maandagavond in ons Parochiecentrum van 20.00-21.30u.
U kunt ook deelnemen op maandagmiddag van 14.30-16.00u.
Meer informatie vindt u op onze
website.

Vieringen
Zondag 8 oktober, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv Antoinette van
Roosmalen (zang) en Jan Kievit
(organist)
Intenties: Bijzondere intentie
Jan Brands

Dinsdag 10 oktober, 09.30u:
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo, in de
Avondmaalkapel
Intenties:
Bijzondere intentie.

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
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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
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