Sleegers-Dingemans 93 jaar, Ton
Beerens 71 jaar, Piet Netten, 71
jaar. Mogen zij rusten in vrede.

VOOR MENSEN IETS GOEDS DOEN
De meesten van ons hebben waarschijnlijk een goede herinnering aan hun
eerste H. Communie. Waarschijnlijk was het wel het eerste grote feest in je
leven. Een verjaardag was toen nog niet wat het tegenwoordig is. Wij stonden in het middelpunt en tegelijk was je er verlegen mee. Wij wisten ook
heel goed dat het eigenlijk om Jezus ging. Waarom de ouders dan toch een
feest gaven? Dat was zo, wij wisten niet beter en waren er natuurlijk toch
ook heel gelukkig mee. Als ik daaraan terugdenk, valt het me op dat ik nog
veel details weet van de eerste H. Communie en bijna geen van het Vormsel.
Dat is eigenlijk wel wat vreemd, want dat was toch een even belangrijk moment. Daarom denk ik dat ook nu cultuur en gewoonte een sterke invloed
zullen hebben op onze kinderen, als ze op 15 april hun eerste H. Communie
doen. Wie weet wat zij zich herinneren later. Het zou prachtig zijn als zij zich
herinneren dat juist die dag en de voorbereiding op hun H. Communie iets
van liefde en goedheid zal zijn. Liefde in het gezin, vriendschap met hun
klasgenootjes en goedheid van de mensen die op dat feest komen. Dan
krijgen zij misschien de smaak te pakken om goed te doen, want dat is wat
Jezus wil zijn voor ons: iemand die ons helpt om in alles voor mensen iets
goeds te doen.
Dré Brouwers, pastor.
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Familie Van de Sande-van Kollenburg, Jo van den
Biggelaar, Theo en Anna v.d. Velden-Schepens.

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 4 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties:
Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 6 april 1e vrijdag van de
maand. Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
18.00u: Aanbidding van het Aller-

Zaterdag 7 april, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven
Intenties: Ouders Wijnands-Rijnen en zoon Jan.
Zondag 8 april, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd
koor
Intenties:
Ouders van den
Hurk-Verbakel en dochter Anna,
Piet Berkers en Mariet Berkers-Versantvoort, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Dora de
Wert, jgt. ouders Kerckhoffs, voor
een 80-jarige tweeling.
Overleden:
Mien Toebes

86

jaar,

Sien

Antoniuskerk
We kunnen terugkijken op mooie,
goedbezochte vieringen tijdens de
Vastentijd, de Goede Week en met
Pasen. Het waren heel bijzondere, ingetogen, maar ook sfeervolle
vieringen! Velen hebben daarvoor
extra hun best gedaan: liturgiegroep, pastores, poetsgroep, siergroep, koren, kosters, de ontwerper en maker van beeldmateriaal
etc. Niet alleen in de kerk werd
hard gewerkt, ook de tuin en het
plein voor de kerk werden ‘Paasklaar’ gemaakt. Al die harde werkers: heel hartelijk bedankt!
Tijdens Veertigdagentijd was er
geen viering op dinsdagochtend.
Vanaf komende dinsdag pakken
we de draad weer op. Op dinsdag is er een eenvoudige viering
in onze kapel. Samen bidden, stil
zijn, luisteren naar inspirerende
woorden en het Brood delen, zijn
de elementen die mensen bewegen om naar de viering te komen.
Vieringen
Zondag 8 april, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Marian van der Eerden-Zeeuwen.
Dinsdag 10 april, 09.30u
Woord- en communieviering in
de Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie,
Marian van der Eerden-Zeeuwen.

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op ma-di-do-vrij 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

