Open Kerken Brabant,
zondag 26 november.
De kerk...voor christengelovigen is dat op de eerste plaats het ‘huis van
God’, waar de gemeenschap biddend en bezinnend samenkomt op zon- en
feestdagen en bij de viering van bijzondere levensmomenten. Voor mensen die niet gelovig zijn heeft de kerk deze betekenis niet. Toch is het ook
voor hen het zichtbare ‘hart’ van onze gemeenschap. Eenmaal binnen word
je geraakt door de ruimte, sfeer, de prachtige schilderingen, houtsnijwerken, enzovoorts. Kerken zijn niet alleen van religieuze, maar ook van grote
culturele betekenis. Daarom is de Open Kerkendag een uitnodiging aan iedereen. Dit unieke evenement wil Brabanders kennis laten nemen van het
grote belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van
goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden
onttrokken. De komende jaren is het herbestemmen van kerken het grootste culturele probleem van Brabant.
Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. Vanuit elke positie in
stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap die ze ooit
heeft gerealiseerd. Deze gebouwen zijn de krachtigste materiële uitingen
van de Brabantse identiteit. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en
tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijking verliezen
veel kerken hun religieuze betekenis.
In Brabant moeten de komende jaren ruim tweehonderd kerken een nieuwe functie krijgen. Er zijn niet veel mensen die weten hoe ze dit aan moeten pakken. Er is weinig geld. Er is weinig expertise. Het herbestemmen van
kerken is een van de grootste culturele vraagstukken van Brabant, een probleem dat bovendien in korte tijd moet worden opgelost. Aan de eredienst
onttrokken kerken kunnen niet lang leeg blijven staan omdat ze dan verloederen. Dát én de leegstand stuit tegen de borst van de gemeenschappen waar de kerken en de torens sinds vele generaties tot de verbeelding
spreken. En dat doen ze nog steeds. De toekomst van deze markante gebouwen vraagt ons aller zorg en aandacht.
Kom gerust eens een kijkje nemen in onze kerken. U bent van harte welkom!
Openingstijden 26 november:
H. Antoniuskerk: 12.00-16.00u
H. Odulphuskerk: 10.30-16.00u
Op zondag 26 november is onze
kerk open van 10.30-16.00u;
naast een kleine tentoonstelling
kunnen ook de gewelven en het
oksaal bezocht worden met extra
uitleg over het orgel en de bouwconstructie van de kerk.

Odulphuskerk

Korte berichten
De kruisjes van de overledenen die
van oktober 2016 - oktober 2017
van ons zijn heengegaan, kunnen
in november nog afgehaald worden op het parochiecentrum. U
kunt ook opdracht geven om het
kruisje een plek te geven in de torenkamer.
Op zondag 19 november viert ons
koor het Sint-Caeciliafeest met een
plechtige viering om 9.30u.
Op vrijdag 17 november is er een
concert in onze kerk om 20.00u
door het Symfonieorkest; een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
In het weekend van 18/19 november houden wij een extra collecte
voor het jongerenpastoraat van
ons bisdom.

Vieringen
Woensdag 15 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 17 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Familie van de Sande-van Kollenburg. 20.00-21.00u:
Concert in Sint-Odulphuskerk
door Symfonieorkest Best
Zaterdag 18 november, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Seniorenkapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zondag 19 november, Sint-Caeciliafeest, 9.30u: Eucharistieviering
mmv gemengd koor
Intenties:
Voor de leden en overleden leden
van het Sint-Odulphuskoor, Harrie en Jo van de Sande-Swaans,
overleden ouders van Laarho-

ven-van Rooy en familie, Driek
van der Hamsvoort, familie van
der Hamsvoort-van Beers, familie
Kluijtmans-Vogels, Jos van Uittert,
Harrie van Beerendonk, ouders
van familie Hoppe en familie van
Rosendaal, Lies Dhondt-Bouwhuisen.
Gedoopt: Jesse van de Kerkhof

Overleden: Nelly van den Nieuwenhuisen-Mandigers, 88 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Open kerk

Ook onze kerk is op 26 november
open, aansluitend aan de viering
van 11.00u. (Uiteraard bent u ook
welkom om deze eucharistieviering mee te vieren.). Natuurlijk
vinden wij dat ons kerkgebouw
meer dan de moeite waard om
eens wat beter te bekijken, maar
er is meer. Er is van alles te zien
over o.a. Pasen en Kerstmis, de
sacramenten, de liturgische kleding, onze werkgroepen en de
activiteiten die we ondernomen
hebben en nog gaan doen. Er is
extra informatie over het gebouw
en de prachtige ramen. Ook zijn er
vrijwilligers aanwezig die u graag
uitleg geven en uw vragen willen
beantwoorden. Bovendien bieden
wij u, behalve onze gastvrijheid,
ook een kopje koffie of thee aan.
Kortom: zeker de moeite waard
om een kijkje te nemen. U bent
van harte welkom!

Vieringen
Woensdag 15 november 15.30u
Voorbereiding Vormsel: generale
repetitie in de kerk.

Zaterdag 18 november, Vormselviering voor alle vormelingen van
Best, 19.00u:
Viering met Deken Spijkers en
aalmoezenier van Lieverloo
mmv De Gouden Appeltjes
Intenties: Harrie van Nostrum,
Oma van Hal van Kollenburg,
Opa Leo Heidkamp, Opa Sjef van
Sluisveld, Voor alle vormelingen

Zondag 19 november, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Mariet Kreijveld-den
Otter, Voor alle vormelingen
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Dinsdag 21 november, 09.30u
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie

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

