Kerkbalans
In de eerste periode van het jaar houden de kerken ieder jaar de actie
Kerkbalans. Onze parochie moet namelijk zelf alle onkosten van de gemeenschap opbrengen. Nu wij, sinds 2013, met de kerken van de Beerzen,
Oirschot, Spoordonk en de H. Antoniuskerk in Best één parochie vormen,
brengen wij dus alles wat nodig is gezamenlijk bijeen. Het geld dat binnenkomt wordt per toren nog steeds gecodeerd, maar onze uitgaven behandelt
het bestuur volledig solidair. De Sint-Odulphuskerk in Best is daarbij een
van de meest kostbare, want er moet nog veel aan gebeuren. Daarom dat
ik een extra beroep wil doen op alle mensen die zich betrokken voelen bij
onze kerk om royaal bij te dragen. Onze gemeenschap bestaat uit heel wat
lagen van verbondenheid. Het is niet alleen het geld dat wij samen opbrengen. Als u bedenkt dat aan een uitvaart wel 20 vrijwilligers minstens een
uur hun medewerking verlenen en dat er meer dan 50 mensen geregeld op
het kerkhof werken. Ook in het parochiecentrum zijn voortdurend mensen
voor u in de weer en rond Kerstmis en Pasen bezorgen meer dan 30 mensen attenties in heel Best en zo kan ik nog veel dingen noemen. Door al die
inzet zijn wij een zichtbare gemeenschap, die aandacht en zorg aan elkaar
besteedt. Maar wij zijn ook helemaal aangewezen op de financiële steun
van u allen. Binnenkort zal de envelop van kerkbalans bij u in de brievenbus
vallen. Onze parochie is nu met zijn verschillende geloofsgemeenschappen,
in de Beerzen, in Oirschot en in Best echt nog steeds uw steun waard!
Dré Brouwers, pastor
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jo van der Vleuten-Gevers en overleden familie en kleinzoon Geert.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Odulphuskerk

Korte berichten
Woensdag 24 januari is in de protestantse kerk, Verleunstraat in
Best een oecumenische gebedsviering.
Vieringen
Woensdag 24 januari, 19.00u:

Vrijdag 26 januari, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders Dekkers-Rooijakkers.
Zaterdag 27 januari, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Sjaan van Hal-van
Kollenburg.
Zondag 28 januari, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Gregoriaans koor
Intenties: Jan Wijnands, Martinus

van den Biggelaar en Huberta van
den Biggelaar-Schepens, Wim de
Bresser, Theo van de Sande, jgt.
Evert van Kronenburg, jgt. Cor
van de Meerendonk.

Antoniuskerk

Plannen

Ook wij zijn volop bezig met de
voorbereiding van de actie Kerkbalans. Uiteraard bevelen we deze
van harte bij u aan!!
Bovendien zijn er ook activiteiten
in ontwikkeling om de Vastenactie meer vorm en inhoud te geven.
Ook dat hoort bij parochie-zijn:
het gaat niet alleen om ons. Ook
zijn er al enkele mensen bezig om,
ook dit jaar weer, in de Vastentijd
weer gebedswakes in onze kerk
te houden. Intussen loopt ook de
voorbereiding voor KomPassie:
een gezamenlijke korenmiddag
voor onze gehele parochie in de
40-dagentijd. En bovendien hebben we in september nog een bijzonder jubileum te vieren.

Vieringen
Zondag 28 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
(organist)
Intenties: Mariet Kreijveld – den
Otter (verjaardag), Wim Berkers
Peggy Dittrich-Butterfield

Dinsdag 30 januari, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Peggy Dittrich-Butterfield

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

