Veel inspiratie voor 2018
Allereerst wens ik u allen nog een gezegend 2018! We mogen terugkijken
op een hele prettige kerstperiode, zo hoop ik althans dat ook uw ervaring
is geweest. In de kerk hing een sfeer van warmte en verbondenheid. Warmte door de mooie versiering, die door onze mensen was gemaakt. Verbondenheid door de goed bezochte vieringen. Het verrast mij steeds weer heel
aangenaam, dat er zo veel mensen spontaan de handen uit de mouwen steken en klaarstaan, als er veel werk is. Dan zijn wij een goed team en brengen
heel wat tot stand. Er zijn heel wat uurtjes nodig om liederen in te studeren
en de kerk zo in te richten dat je ook gewoon al als je binnenkomt voelt,
hier is zorg aan besteed. Een nieuw initiatief was ‘de goede-wensen-boom’
op het kerkplein voor de Odulphuskerk. Daar is volop gebruik van gemaakt.
Een kerk is kennelijk niet alleen een opvallend gebouw in de ‘skyline’ van
een dorp, maar ook nog steeds een baken voor goede wensen. Ook hebben
wij als gemeenschap samen met de mensen rond de H. Antoniuskerk ruim
400 mensen een kerstattentie kunnen bezorgen. Ook dat schept verbondenheid, want juist in deze dagen doet het mensen goed als er vanuit de
geloofsgemeenschap aan hen gedacht wordt. Velen hebben daar dankbaar
op gereageerd. Ook ik wil heel graag van de gelegenheid gebruik maken
om nog eens iedereen te bedanken voor al die inzet en u ook voor 2018
veel inspiratie toewensen in het belang van de geloofsgemeenschappen
van onze parochie!
Dré Brouwers, pastor

Antoniuskerk

Kerkbalans
Over een paar weken gaat weer
de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’
van start. Een actie om de nodige
financiële middelen bij elkaar te
krijgen om onze geloofsgemeenschap en onze parochie levend te
houden. Een actie, waarbij u uw
betrokkenheid bij onze Antoniuskerk kunt laten blijken. Landelijk
worden voor deze actie diverse
middelen aangeboden. Wij prijzen ons echter heel gelukkig met
het feit dat we een deskundige
vrijwilliger hebben, die niet alleen

voor onze toren, maar voor de
hele parochie, meer persoonlijke,
meer op de plaatselijke geloofsgemeenschap gerichte materialen
(brieven, folders en posters) heeft
ontwikkeld. Als u nu in de gang
van ons parochiecentrum komt,
staat het vol met het aangeleverde
drukwerk. Er is nog veel werk te
doen, voordat u de post in de brievenbus ontvangt, maar het begin
is gemaakt!
Vieringen
Zondag 14 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Piet van Kemenade,
Mariet Kreijveld-den Otter, Peggy
Dittrich-Butterfield
Dinsdag 16 januari:
Woord- en communieviering in de

Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties:
Peggy Dittrich-Butterfield, Bijzondere intentie
Overleden:
Peggy Dittrich-Butterfield, 92 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 10 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Fam. Rickelman - van
der Velden.

20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 12 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intentie.

Zaterdag 13 januari, 17.00u:
Eucharistieviering met Volkszang
Intenties: ouders Appeldoorn-de
Koning en familie, ouders de Bresser- van Weert en zoon Frans.

Zondag 14 januari, 9.30u:
Eucharistieviering met het gemengd koor
Intenties: Johan Bekkers nms de
kinderen, Corry Duquesnoy, Fam.
van Hedel, Gerard Sleegers(verjaardag), ouders Russens – Putmans en zoon Jan en dochter Ria

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

