Allerheiligen en Allerzielen

is er weer te koop voor €7,- in het
Parochiecentrum,
Hoofdstraat
35a.

Allerheiligen hebben we plechtig gevierd op 29 oktober. Op de dag zelf, 1
november, is er een H. Mis om 19.00u in de Sint-Odulphuskapel. Heiligen
zijn onze voorsprekers, maar ook onze voorbeelden. Bij ons doopsel worden
we opgenomen in een gemeenschap die zich uitstrekt over alle tijden. Alle
gedoopten uit het verleden en in de toekomst horen bij die gemeenschap
van christenen, die vanaf het begin van het christendom de gemeenschap
van heiligen wordt genoemd. Die uitdrukking mag je zien als een soort enthousiasme over wat Jezus teweeg heeft gebracht. Het is niet gebaseerd
op onze eigen bijzondere verdiensten, maar juist op de genade, die Jezus
voor ons heeft verdiend. Wij vieren dit jaar het Luther-jaar; het is 500 jaar
geleden dat de reformatie begon met Luther in 1517. Juist Luther en de
reformatie brachten heel sterk naar voren dat die genade, het geloof en de
Heilige Schrift oorzaak zijn van ons heil. Daarom is het goed Allerheiligen
te vieren in dat licht van die genade. Om de vele kleine onbekende heiligen niet uit het oog te verliezen vieren we op 2 november Allerzielen, met
een gebedsdienst om 19.00u. We gedenken dan bijzonder de dierbaren van
wie wij het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Na de viering worden
op het kerkhof de graven gezegend. Beide dagen raken heel diep ons persoonlijk leven: Allerheiligen als beeld van onze toekomst en Allerzielen in
die liefdevolle verbondenheid, die wij met onze dierbaren concreet hebben
beleefd. Juist aan hen hebben wij zoveel te danken!

Vieringen
Woensdag 1 november,
Allerheiligen, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan de Bresser, Adrianus de Bresser, Gonnie de Bresser,
Arnoldus en Maria van de Ven-Latijnhouwers, Karel Ackerschott
en dochter Hanni, ouders Ackerschott-Stoffelen en overleden familie, ouders van Osch-Kasprzak
en overleden familie, overleden
familie van den MaagdenbergMatjens, Jan Kroot en Jo Gijselhart en alle leden van de Cantors,
Netty van Kollenburg-Klompers.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Dré Brouwers, pastor

Intenties: Piet van Kemenade,
Mariet Kreijveld-den Otter, Nettie
Schepers-van Keulen

Antoniuskerk

Uitnodigingen
Afgelopen weken zijn de uitnodigingen verstuurd aan de nabestaanden van onze overledenen
van het afgelopen jaar, voor de
viering op Allerzielen. Natuurlijk
is iedereen van harte welkom, om
dierbaren te gedenken in die viering. We brengen na afloop lichtjes
naar het kerkhof en u bent daarna
welkom om samen een kopje koffie te drinken.
Deze week zijn de uitnodigingen
voor de Schelpjesviering op 12
november verstuurd. Ouders en
dopelingen zijn van harte welkom in die viering, waarin ook de
doopschelpjes aan de ouders meegegeven worden. Ook dan is er
gelegenheid om, na afloop, samen
koffie te drinken.
Vieringen
Woensdag 1 november 15.30u
Voorbereiding Vormsel: Rondleiding in de kerk. We maken kennis
met de betekenis van bezienswaardigheden en symbolen in de kerk
en op ons kerkhof.
Donderdag 2 november,
Allerzielen, 19.00u:
Gebedsdienst mmv het uitvaartkoor en Bert de Laat (organist)
Intenties: Alle overledenen van
het afgelopen jaar. Na afloop is er
gelegenheid om samen koffie te
drinken.
Zondag 5 november, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. de Cantors en Bert
de Laat (organist)

Dinsdag 7 november, 09.30u
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Nettie Schepers-van
Keulen
Dinsdag 7 november, 19.00u
Derde gebedsdienst voor vormelingen en ouders met als thema:
“en in zijn Geest te leven’.
Aalmoezenier Van Lieverloo +
werkgroep

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zaterdag 4 november vindt
het Militair Requiem plaats om
11.00u in onze kerk.
Op dinsdag 7 november kijken we
naar het tweede gedeelte van de
Film over Luther in het kader van
het Luther-jaar; aansluitend zal er
een gesprek zijn over de reformatie en wat die voor ons betekent.
Op zaterdag 11 november van
11.00-12.30u zal bisschop De
Korte een lezing houden in onze
kerk over contemplatie en meditatie binnen het christelijke geloof. Deze lezing is gratis en iedereen is welkom. Meer informatie:
www.odulphusvanbrabant.nl
De Gerardus-kalender voor 2018

Donderdag 2 november,
Allerzielen, 19.00u:
Gebedsdienst mmv rouw- en
trouwkoor met zegening graven

Vrijdag 3 november 1e vrijdag
van de maand
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties:
Ouders Kemps-van Eerd en overleden familie.

Zaterdag 4 november
11.00u: Nationaal Militair Requiem
17.00u: Eucharistieviering mmv
koor Zingen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven,
Bernard Onland, familie van der
Heijden-Schellekens, familie van
der Looij-van Eert, Riek Marcelis-Muyres, ouders Smetsers-Baijens, Wil en Gon Smits-Smetsers.

Zondag 5 november, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Zanggroep Van de Biggelaar
Intenties: Jgt. Willem Kroos, familie Rickelman-van der Velden,
Jo van den Boom-van der Velden,
Jan en Diny Hulsen-van Oirschot,
familie van de Sande-Oppers, ouders van Kuik-Kuypers en overleden familie, Hein van Vlokhoven, Janus en Dien van Loosdregt-de Koning en schoonzoon
Ad Mommersteeg, Albert en An
van Rosendaal-de Koning, Toos
en Mia van Tartwijk, ouders van
Kemenade-Raaymakers, Dien de
Vroom-Aaldering, Doortje Aaldering, Maartje Vullings (verjaardag) en opa en oma Vullings, opa
en oma Van Boxtel en kleinzoon
Martijn, ouders van Eekhout-Emmerik, Mathies Harks, Betje Smetsers-Swaans, Jan Smetsers.

Overleden:
Fien
Vermeulen-Smulders, 88 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

