Smartphone graag of plaag?
Vaak hoor je vertellen dat jongeren niet zonder hun smartphone kunnen.
Soms is het inderdaad verbazingwekkend hoe snel jonge kinderen vooruit
kunnen met iPad of telefoon. Zo klein als ze zijn; ze swipen, klikken, skypen
alsof ze nooit anders gedaan hebben.
De wereld en ‘vrienden’ trekken aan hen voorbij en ja, velen presenteren
een wereld die niet echt is.
Het past in de huidige tijd waarbij echt commitment soms ver weg lijkt. Vrijwilligers lijken alleen nog in beeld te komen als er een stevig portie eigen
belang mee mag tellen. Door flexcontracten lijkt de band tussen werknemer en werkgever ook anders ingericht te worden.
Toch biedt de smartphone, in deze wereld van haast en vluchtigheid, ook
kansen en mogelijkheden waarvoor we onze ogen niet moeten sluiten. Het
biedt velen de mogelijkheid van huis uit te werken en zo kwaliteitstijd en
werktijd optimaal te combineren. Sommigen worden door de smartphone
uit hun isolement gehaald. En wat te denken van skype met de kleinkinderen of het snel opzoeken van informatie?
Ook kerkelijk zijn er voordelen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de
smartphone een rol kan spelen als vervanger voor het gekopieerde kerkboekje. Door in te loggen vooraf bij de kerkdienst zou het liturgieboekje
en een enkele meditatieve foto op beeld verschijnen. Het zou vanuit duurzaamheid gezien, maar ook vanuit flexibiliteit een vooruitgang zijn.
Kortom, laten we smart omgaan met de smartphone, kansen en mogelijkheden benutten en tegelijkertijd niet vergeten hoe kostbaar echte menselijke contacten zijn.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Antoniuskerk

Kom in actie
Voor iedereen heeft de kerk een
andere betekenis. Het is een plek
om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant
gebouw, een plek om te vieren
en te geloven. We willen een plek
zijn waar iedereen welkom is, of
je nu lid bent of niet. Met de actie
Kerkbalans kunnen we er samen
voor zorgen dat het kerk-zijn ook
financieel mogelijk blijft. Daarom
vragen we elk jaar aan alle leden
om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen
niet zonder! De inkomsten uit
Kerkbalans vormen de financiële
basis voor de instandhouding van
de H. Antoniuskerk en zijn geloofsgemeenschap.
Wilt u uw kerk – de H. Antoni-

uskerk – steunen? Doe dan mee
aan de Kerkbalans 2018. Dat zou
prachtig zijn! Daarmee helpt u
ook om ervoor te zorgen dat iedereen die op zoek gaat naar verbinding terecht kan in onze kerk.
Samen kunnen we van betekenis
zijn en blijven voor de mensen om
ons heen.
U krijgt een formulier thuisbezorgd om mee te doen aan deze
Actie Kerkbalans.
Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw bijdrage!
Vieringen
Zondag 4 februari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Peggy Dittrich-Butterfield. Bijzondere intentie
Dinsdag 6 februari, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Peggy Dittrich-Butterfield

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 31 januari, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Familie Rickelman-van
der Velden.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 2 februari
1e vrijdag van de maand
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
19.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jgt. Matty Geertsen
Zaterdag 3 februari, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven
Intenties: Ouders Peters-van de
Meerendonk en dochters Ria en
Margriet, Jos van Dijk en zoon
Gerd-Jan.
Zondag 4 februari, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd
ZLTO-koor
Intenties: Jgt. Frits Caris en ouders
Caris-Seevens, Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, broers en zussen Van Tartwijk, Hein van Vlokhoven, Jan van der Hamsvoort
(verjaardag), Martin van der Pas,
ouders Van Kollenburg-Valks, Antonius Kemps (verjaardag), jgt. Johanna van Kuik-Kuypers, Piet en
Marie van Genugten-van Eerdt,
ouders de Beer-Schoenmakers en
zonen Jan, Jos en Dré, Theo en
Drieka Vermeulen-Kemps.
Overleden:
Anna Smetsers-Hoosemans, 84
jaar. Moge 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

