DE HEMEL HELPT
Op zondag 29 juli vieren wij het feest van Joachim en Anna met een viering
in de openlucht om 10.00u. Als het regent luiden wij om 9.30u. de klokken
en is de H. Mis om 10.00u in de Sint-Odulphuskerk.
Op woensdag 25 juli is er bij droog een viering in de openlucht om 19.00u,
verzorgd door ‘Vrouwen van Nu’, omdat de H. Anna hun patroonheilige is
(een overblijfsel van de voormalige KVO).
Het is een populair verschijnsel dat mensen kapelletjes bezoeken, er een
kaarsje opsteken en hun wensen en verlangens aan de hemel voorleggen.
Vaak is dat via een beeld of een kapel van Maria, of, zoals in Aarle bij de
kapel van Maria-ten-drieën; een kapel met een beeld van Maria, het kindje
Jezus en zijn grootmoeder de H. Anna. Buiten staat nog een beeld van de H.
Joachim, de vader van Maria en dus de grootvader van Jezus.
Het bezoek aan kapelletjes en ook het vereren van patronen, zijn manieren om de hemel wat dichter bij te brengen. Soms lopen wij in het leven
onmacht op. In die periodes is het belangrijk om wat innerlijke steun op te
doen. Ons vertrouwen en ons geloof, kan ons dat geven. Het is een goede
manier om te leven met onmacht, maar ook een manier om positief en sterk
te blijven, juist als er veel van je wordt verlangd. Maria en alle heiligen staan
dicht bij ons, omdat hun leven ook deze periodes heeft doorgemaakt en
hun geloof hen toen heeft geholpen. Het is nog steeds heel goed om deze
heiligen op te zoeken, want de hemel helpt.

Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 28 juli, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Wim Stevens.

Vieringen
Woensdag 25 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Voor de levende en
overleden leden van Vrouwen van
Nu, met name Coby de Wit en
Anna v. d. Velden.
Vrijdag 27 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Bereiden zich voor op
het huwelijk:
Edward Yadegharian en
Mariam Muradian

Antoniuskerk

Vakantietijd

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

en overl. fam., Willem en Anna van
Kollenburg en Netty, Jan en Annie
v.d. Sande-Essens en kleindochter Femke van den Hurk, ouders
Latijnhouwers-v.d. Ven, Dinie en
Jan Coppelmans- Latijnhouwers,
Bert Valks, André van Laarhoven, Ome Marinus Latijnhouwers,
Lies Neuteboon-Kusters, jgt. Toon
van de Heijden.

Zondag 29 juli, 10.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle met zanggroep
van den Biggelaar
Intenties: Jgt Jan en Anna Lucia de Koning, Cor v.d. Meerendonk, ouders van den Bogaart-Scholtze, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, overl. Fam.
Essens-Schepens, Jack Beljaars,
ouders de Bresser-van Haren,
Toon Smetsers, overl. fam. van
der Looij-van Eert, ouders van
den Biggelaar en zoon Henk, Harrie en Marietje van Kasteren, Ad
van Veen, Ad van Kasteren, Wim
Essens en kleinzoon Wim, Harrie
van Beerendonk, Leo v.d. Sande,
overl. fam. Essens-Scheepens, ouders v. Kollenburg- van Laarhoven

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

De vakantie is voor velen een tijd
waarin ze hun ontspanning elders
zoeken. Voor de achterblijvers is
het een rustige tijd. Hebt u behoefte aan een praatje en een kopje
koffie, dan bent u welkom op ons
parochiecentrum. Om 10.00u staat
daar de koffie klaar. Op vrijdagochtend kunt u in de kerk terecht
voor een moment van bezinning,
het opsteken van een kaarsje, een
gesprekje. Ook daar staat de koffie
voor u klaar. U bent welkom!

Vieringen
Vrijdag 27 juli, Kerk open van
09.00-12.00u

Zondag 29 juli, 11.00u: Eucharistieviering met pastor Papenburg
m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Peggy Dittrich-Butterfield, ouders v.d. Boogaart-Scholtze.

Overleden: Manda Lagrané, 74
jaar. Mogen zij ruste in vrede
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