2018 is als een onbekende
Stilaan verstrijken de dagen van 2017. Het was een jaar van herstel. Mensen
kregen weer wat meer te besteden. Wij Nederlanders waren ook iets meer
tevreden. Toch sluimert er in de tijd een stille dreiging. Die misschien nu
niet zal komen, maar die er wel altijd zal zijn. Daartegenover staat ook een
bron van hoop. Want niet alleen de keten van mensen die goed doen en
die als een vaste steun over heel de wereld gespannen staan, geeft hoop
en vertrouwen. Ten diepste is het de Heer zelf, die onze hoop en vertrouwen wil zijn. Hij is er en doet zich kennen in mensen en omstandigheden.
Nooit ten voeten uit, Hij zal altijd zijn verschijnen overstijgen. Met Kerstmis
hebben velen zich weer gewarmd aan de liefelijke sfeer rond die dagen en
toch blijft in velen ook die onrust, omdat wij pas rust vinden in U. Een nieuw
jaar staat voor ons, als een onbekende, die aan onze deur klopt en wij doen
graag open. Ook al weet niemand wat het brengen zal. Een ding weten wij
wel. Het nieuwe jaar brengt nieuwe kansen om iets moois en iets goeds
te doen. Daarmee kunnen wij de zegen van onze God als een regen van
goedheid uitdelen aan iedereen. Een jaar vol goedheid en zegen wens ook
ik u toe.
Dré Brouwers, pastor.
Vieringen
Woensdag 27 december, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op maandag 1 januari is de viering
om 10.30 uur en aansluitend bent
u uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in de pastorie.
Op zondag 7 januari is er weer
een kinderviering om 11.00 uur,
wij nodigen alle kinderen met hun
ouders uit en de ouders van de
pasgedoopten mogen hun schelpje
in die viering komen ophalen. Wij
vieren met de kinderen ook Driekoningen, er zal voor ieder kind
een kroon zijn en ze mogen allemaal als koning verkleed naar de
kerk komen.

Vrijdag 29 december, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Johan en Drieka Scheepers-Venmans, Arnold Dissel.
Zaterdag 30 december, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Uit dankbaarheid.
Zondag 31 december, 9.30u:
Eucharistieviering mmv harmonie
Sint-Caecilia
Intenties: Anna Elisabeth Spierings-van Summeren,
overleden familie Van Laarhoven-van Hak,
Henk van Wanrooy.
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaar
10.30u: Eucharistieviering met
volkszang, daarna nieuwjaarsreceptie

Intenties:
Betje Smetsers-Swaans nms buurtgenoten van Nassaustraat.

Antoniuskerk

Terugblikken

In deze dagen kijken velen terug
op het afgelopen jaar. Zo doen we
dat ook in onze geloofsgemeenschap. We hebben veel om dankbaar voor te zijn: een groeiend
kerkbezoek en betrokkenheid,
vele vrijwilligers, vele harde werkers! Eén van die harde werkers,
Frits van der Heijden, heeft aangegeven met ingang van het nieuwe jaar zijn taak als vicevoorzitter
van de Contactgroep neer te leggen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet en
betrokkenheid!
Op 7 januari nemen we ook afscheid van de Cantors. Daarover
volgende week meer.
Terug-, maar ook vooruitkijken
doen we ook in de viering van 31
december.
Graag willen wij u, namens pastores, Contactgroep, Pastoraatsgroep en alle vrijwilligers van de
H. Antoniuskerk een heel voorspoedig 2018 toewensen!

Vieringen
Zondag 31 december, 11.00u Viering van Oud en Nieuw
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Bijzondere intentie,
uit dankbaarheid.

Dinsdag 2 januari: De gebruikelijke viering om 09.30u in de Avondmaalkapel vervalt.

Op woensdag 3 januari is het Parochiecentrum gesloten.

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

