ADVENTSACTIE 2017
De adventsactie heeft dit jaar gekozen voor vijf projecten die allemaal iets
te maken hebben met het thema: MOEDER EN KIND. In Burkina Faso, Rwanda, Congo, Malawi en op de Westelijke Jordaanoever. De relatie moeder en
kind mag ons wel ter harte gaan. In onze voorbereiding op het kerstfeest
staat ook die relatie heel centraal. Als wij de moeders in deze landen kunnen helpen om hun kinderen een toekomst te bieden, bouwen wij mee aan
een betere wereld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om gedurende deze
advent een speciale collecte te houden in de Sint-Odulphuskerk voor deze
actie. Op die manier proberen ook wij onze verbondenheid met iedereen
concreet te maken. Wij leven in een deel van de wereld waar de welvaart
hoog is, waar veel aandacht is voor sociale rechtvaardigheid. Onze wereld is
echter heel afhankelijk aan het worden, juist van die landen waar mensen
zich daar niet zo massaal voor inzetten. Willen wij aan onze eigen toekomstige generaties een gelukkig leven bezorgen, dan doen wij er goed aan om
nu al zorg te besteden aan die landen, waar het minder goed gaat. Voor de
Bijbelse wijsheid is het vanzelfsprekend: wie anderen helpt om gelukkig te
leven, helpt zeker ook zichzelf. De advent roept ons op om waakzaam te zijn
en uit te zien naar een gelukkige toekomst, die ons allen beloofd is, maar die
ons ook allen als een opdracht is toevertrouwd om er nu al aan te werken
en in te leven. Met die toekomst voor ogen wens ik u een zalig kerstfeest.
Dré Brouwers, pastor

Antoniuskerk

Nieuws
Deze week ontvangt u weer
de Nieuwsbrief en het Antoniusnieuws in uw brievenbus. In de
Nieuwsbrief kunt u o.a. alles lezen
over de vieringen in de Kersttijd
in onze kerk en in onze parochie.
Ook de activiteiten rond Kerstmis
staan erin vermeld. Bovendien
kunt u er een verslag in vinden
van de Lourdesbedevaart. In het
Antoniusnieuws is er o.a. aandacht
voor de actie AWBP+A en de jubilaris, die maar liefst aan 400 acties
heeft deelgenomen en blikken we
terug op de ‘Schelpjesviering’ en
de bijbelcursus. Kortom: zeker de
moeite waard om te lezen en op de
hoogte te blijven van de activiteiten in onze kerkgemeenschap!
Vieringen
Zondag 17 december,

11.00u, 3e zondag v.d. Advent
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Mariet Kreijveld-den
Otter.
Dinsdag 19 december, 09.30u
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zondag 17 december is de
kerstsamenzang in de Sint-Odul-

phuskerk om 16.00u.
De Gerardus-kalenders voor 2018
zijn nog te koop voor €7,- in het
parochiecentrum aan de Hoofdstraat 35a.

Vieringen
Woensdag 13 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Jgt. Annie en Jan van de
Sande-Essens.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 15 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 16 december
10.00u:
Eucharistieviering
in
Buurthuis De Heikant
Intenties: Voor alle overleden leden van BV De Heikant,
Betsie van der Velden en Piet
Prinssen.

17.00u: Eucharistieviering mmv
Antoinette van Roosmalen
Intenties: Familie Hulsen-Slegers,
Mieke van Kollenburg-Koolen,
familie Van den Hurk-Verbakel
en dochter Anna, ouders Van de
Ven-Schepens en dochter Francien, ouders Van den Hurk-de
Louw.

Zondag 17 december, 3e zondag
van de Advent
9.30u: Eucharistieviering mmv gemengd ZLTO-koor
Intenties:
Jgt. Hendrikus Appeldoorn,
Geerdina van Laarhoven-van Erp
(verjaardag), overleden familie
van Vlokhoven-Pijnenburg, ouders de Bresser-van Haren, Hendrik Walraven en dochter Jeanne
en zoon Leon, Janus van Kollenburg en Annie van Kollenburg-van
Aarle, jgt. Pierre van Heugten.
16.00u: Kerstsamenzang mmv
Cantorij van de Protestantse Kerk
Overleden: Leo Herijgers, 88 jaar
Hein van Laarhoven, 82 jaar
Mogen 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

