KAPELLEN IN DE MEIMAAND
In de meimaand trekken mensen er graag op uit. Vaak bezoeken ze een
kapelletje. De meeste van die kapelletjes zijn toegewijd aan Maria. In oudBest staan er vier, waarvan er drie aan Maria zijn toegewijd. De kapel in
Aarle is een kapel van Joachim en Anna. In die kapel staat een bijzonder
beeld van ‘Maria ten drieën’, een afbeelding van de H. Anna (de moeder van
Maria) en van Maria met Jezus. Een familiebeeld dus. Voor de kapel staat
een beeld van de H. Joachim, Maria’s vader. Dat beeld stond vroeger boven
de ingang in de gevel van het klooster aan de Hoofdstraat. Nu is dat het
appartementengebouw ‘Tussen de torens’. De ingang bevindt zich nu in de
Nazarethstraat t.o. de Sint-Odulphuskapel.
In de kapel van Aarle beginnen wij op woensdag 2 mei om 19.00u onze H.
Mis in de kapellen. Op ons kerkhof, in de Vleut en aan de Heuveleindseweg
op de Heikant staan ook Mariakapellen. De twee laatste zijn zeer geliefd bij
bezoekers. De kapel op het kerkhof heeft een bijzondere functie en wordt
erg gewaardeerd om de rust die het schenkt. Op zaterdag 5 mei a.s. zullen
wij, bij goed weer, bij de kapel aan de Heikant om 17.00u een H. Mis opdragen.
Het is een goede gewoonte om een bezoek te brengen aan de H. Eik. Dat
kunt u ook dit jaar weer doen met de bus, georganiseerd door de medewerkers van de Antoniuskerk, op 8 mei. Maria geeft aan onze geloofsbeleving
iets huiselijks, alsof je even bij moeder thuis bent. Dat doet goed. Daar heeft
ieder mens zo nu en dan behoefte aan.
Dré Brouwers, pastor.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op de woensdagen van mei t/m
augustus is in de even kalenderweken de H. Mis om 19.00u in de
kapel van Aarle en in de oneven
weken bij de kapel in de Vleut.
Bij slecht weer op oneven woensdagen worden de klokken geluid
om 18.30u en is de H. Mis in de
Sint-Odulphuskapel.
Op zaterdag 5 mei is de H. Mis in
de openlucht bij droog weer bij
de Heikantkapel om 17.00u. In de
kerk is dan geen H. Mis.
Vieringen
Woensdag 2 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de kapel van
Aarle
Intenties: Jan en Mariet de Bresser-van der Velden, Leo v.d. Sande
(verjaardag).
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 4 mei, 1e vrijdag van de

maand: 18.00u: Aanbidding van
het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jgt. Hein van Vlokhoven, Michelangelo Floccari, Erik
van Kollenburg.
Zaterdag 5 mei, 17.00u:
Eucharistieviering in de kapel van
de Heikant
Intenties: Voor alle overledenen
van BV De Heikant, ouders de
Bresser-van Weert en zoon Frans,
Frans Schepens en overleden fam.
Schepens en overleden fam. Verstegen, ouders De Bresser-van Haren, overleden ouders Van Boxtel
en kleinzoon Martijn, overleden
ouders Vullings en kleindochter
Maartje.
Zondag 6 mei, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt.
Johanna Appeldoorn-Lathouwers, overleden
ouders Van Eekhout-van Emmerik, jgt. Barbara Leijtens-v.d Kerkhof en Hendrik Leijtens, broers
en zussen Van Tartwijk, Marianne Strijbos, Anna Elisabeth Spierings-van Summeren, Hein van
Vlokhoven (sterfdag), ouders den
Otter-Veraa, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Hendrik Walravens en dochter Jeanne en zoon
Léon, ouders Schepens-Roche en
overleden fam., Anna van der Velden-Schepens nms ZLTO, ouders
Van Heerebeek-Stamps, mevrouw
Van der Looij-van Kronenburg,

Erik van Kollenburg, jgt. Janus
van Rooij.

Bereiden zich voor op
hun huwelijk: Niels van Oorschot
en Sophie van Genugten

Overleden:
Jeanne van der Vleuten-van Breugel 85 jaar en Harrie Slaats 89
jaar. Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

H. Antoniuskerk
open

Het is inmiddels een goede gewoonte om in de zomermaanden
onze kerk op vrijdagmorgen gastvrij open te stellen, voor mensen
die daar behoefte aan hebben. U
kunt daar dan terecht voor een
moment van bezinning, een gebed, het opsteken van een kaarsje,
gewoon eens rond te kijken of een
praatje. De koffie staat, indien u
dat wenst, ook voor u klaar.
Uiteraard zult u begrijpen dat de
openstelling vervalt (en dat kunnen we niet van tevoren aankondigen) als er een uitvaardienst in
de kerk is.

Vieringen
Zondag 6 mei, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Verhoeven m.m.v. het koor ‘Zingen
doet leven’
Intenties: Piet Peeters.
Na afloop van de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken.

Dinsdag 8 mei, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Piet Peeters.

Bedevaart H. Eik
Vertrek bij de H. Antoniuskerk
om 12.45u en bij de Sint-Odulphuskerk om 13.00u.
De dienst in de kapel begint om
13.30u. (Als u aan de bedevaart
wilt deelnemen, meldt u dan aan
op ons Parochiecentrum, tel.
371276 of per mail. Natuurlijk
kunt u ook op eigen gelegenheid
naar Oirschot gaan, maar het is
fijn als u dit even laat weten)

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

