“Het is een vreemdeling zeker die
verdwaald is zeker ...”
Vandaag nog zingen we dit lied gerelateerd aan Sint-Nicolaas. Het lied verhaalt verder om open te doen en naar de naam te vragen. De vreemdeling
heeft een naam, is iemand.
Het kerstverhaal van Mattheus vertelt ook over een vluchteling. Daar vlucht
het kind Jezus met zijn ouders naar Egypte. Hij kwam al uit een uithoek
van het Romeinse rijk en keerde uiteindelijk als vreemdeling terug. Vanuit
deze invalshoek die we in het Nieuwe Testament tegenkomen zijn we feitelijk dus allemaal, alle Christenen, fundamenteel vluchtelingen. Kerkvader
Augustinus doet er nog een schepje bovenop: de kerk is een verzameling
vreemdelingen, als gebrekkige pelgrims onderweg naar een rechtvaardige
samenleving.
Mooi dat paus Johannes de drieëntwintigste de mensenrechten principieel
aanvaardde in al zijn globale aspecten en ook de huidige paus Franciscus
roept op tot een mondiale solidariteit. Eigenlijk best een mooie uitdaging;
je niet meteen laten afschrikken door een vreemdeling, maar eens goed
kijken wat de vreemdeling ons te bieden heeft. Dat kan heel verrassend
zijn. Het is een mensenrecht om zorg te dragen voor de vluchteling. Er blijkt
ook een intrinsiek verband tussen de sociale leer van de katholieke kerk en
de mensenrechten. Misschien dat de vlucht van het kerstkind ons dit de
komende tijd kan voorhouden.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
De Gerardus-kalender voor 2018
is nog te koop voor €7,50 in het
Parochiecentrum

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zondag 10 december is er een
kinderviering om 11.00 uur voor
kinderen van 3-10 jaar en hun gezinsleden. We gaan adventskransen maken. Het thema is ‘Op weg
naar Kerstmis’.
Op dinsdag 12 december is de
informatieavond over de 1e H.
Communie in de H. Antoniuskerk
aan het Wilhelminaplein. Aanvang 20.00u.
Op zondag 17 december is de
kerstsamenzang in de Sint-Odulphuskerk. Aanvang 16.00u.

Vieringen
Woensdag 6 december, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 8 december, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Familie Van der Looijvan Eert, ouders Van Rosendaal-van de Biggelaar, ouders Van
den Biggelaar-van de Meulengraaf
en dochter Maria, Jan van den
Boom (verjaardag).
Zaterdag 9 december, 17.00u:
Eucharistieviering mmv De Cantors
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie.
Zondag 10 december 2e zondag
van de Advent
09.30u: Eucharistieviering mmv

gemengd koor
Intenties: Overleden familieleden Van Doren, Jan de Koning
(verjaardag), familie Rovers-van
Gestel, ouders Vermulst-van Oirschot. 11.00u: Kinderviering ‘Op
weg naar Kerstmis’

Overleden: Jan van Boven, 92 jaar
Wilma van de Laak, 69 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Hetzelfde

Het is in onze Antoniuskerk een
goede gewoonte om in de Adventsperiode de kerststal op te
bouwen. Daarbij hoort een passende openingstekst en -lied. De
stal, de ster, de herders en wijzen,
Jozef en Maria en met Kerstmis
komt het Kindje erbij. Elk jaar
hetzelfde, want het is dat éne, eeuwenoude verhaal dat we door willen vertellen, zeker met Kerstmis.
Komende dinsdag is de informatieavond over de 1e Communie.
De a.s. communicanten gaan,
begeleid door hun ouders en de
werkgroep, zich voorbereiden op
die grote dag, op 15 april 2018! Al
is de voorbereiding in de loop der
jaren veranderd, de boodschap
blijft hetzelfde: jij mag straks samen met alle mensen in de kerk
gaan delen van het Brood van Jezus, de communie. Jij hoort er ook
bij en bent welkom!

Vieringen
Zondag 10 december, 11.00u, 2e
zondag v.d. Advent
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Projectkoor SOL.
Intenties: Piet van Kemenade,
Riek Bijnen- van der Waterbeemd.

Dinsdag 12 december, 09.30u
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie
20.00u: Informatieavond 1e H.
Communie

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

