Orthodox en orthodox
De kerken van Best krijgen soms een verzoek van een Orthodoxe gemeenschap of ze een kerkdienst mogen doen in de Katholieke kerk. Zo was de H.
Antoniuskerk een tijdlang gastheer van een Roemeense gemeenschap en
ook in de Odulphuskerk is weleens een Orthodoxe kerkgemeenschap te
gast. De toename van inwoners in Nederland van overal uit de wereld, doet
ook de Orthodoxe kerken hier groeien.
Wij schrijven ‘Orthodox’ met een hoofdletter ter aanduiding van één van
de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de Rooms-katholieke en Protestantse). Dit om verwarring te voorkomen met het bijvoeglijk
naamwoord ‘orthodox’, dat ook gebruikt wordt om bepaalde groepen aan
te duiden en vaak de bijbetekenis ‘conservatief’ heeft. Orthodoxe christenen beschouwen zichzelf als traditioneel, maar niet per definitie conservatief. Het grote schisma in de 11e eeuw (1054) tussen het oostelijke en het
westelijke deel van de christenheid van het vroegere Romeinse Rijk leidde
tot de scheiding tussen de Orthodoxe of Byzantijnse patriarchaten en het
patriarchaat van Rome, de Rooms-Katholieke of Latijnse Kerk.
Nederland kent ruim 35 (Oosters-) orthodoxe gemeenschappen (Parochies
en kloosters). Deze behoren tot verschillende patriarchaten. Sinds 2010
werken de bisschoppen van al deze patriarchaten samen in één Bisschoppenconferentie, die zetelt in Brussel.
Wat zou het mooi zijn, als alle kerken steeds meer één werden!

Overbeek- van Dijk en ouders, Janus van Hout, Piet en Marie van
Genugten-van Eerdt, Jo en Harry
van Beurden, Jan Kemps, ouders
A. Kemps-der Kinderen en overl.
fam., ouders M. van Hal-van Heesch en overl. fam., Sjaan v. Vroenhoven-de Bresser, ouders v.d.
Wiel en ouders v.d. Meulengraaf,
Mien van Laarhoven en overl.
fam. Brugmans-Merks en fam. van
Laarhoven.
Bereiden zich voor
op het huwelijk:
Annemieke Wouters
Camphens.

en

Erik

Overleden: Frans Baaijens, 77 jaar
en Rens van den Broek, 90 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intenties.

Odulphuskerk

Kort bericht
Tot 20 augustus is het Parochiecentrum alleen open op woensdag
en vrijdag van 09.00-12.00u.
Vieringen
Woensdag 15 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in de Vleut
Intenties: Broer Walravens, Nolda
van Oirschot-van Eerd en overl.
familie.
Vrijdag 17 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Antoniuskerk

Zaterdag 18 augustus, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Bijzondere intenties.

Beste opa’s
en oma’s 3.0

Zondag 19 augustus, 10.00u:
Eucharistieviering bij de Mariakapel in de Vleut mmv koor ‘Vleuts
Volk’
Intenties: Bijzondere intentie,
leden en overl. leden van B.V.S.K.V., Jan Smetsers, Adrianus
v. Kemenade, Mevr. Versantvoort-van Berkel (verjaardag),
Evert v. Kronenburg, Cobi Heddes-Consemulder, fam. van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Antoon
en Marietje van Hak-van Vechel
en overl. familieleden fam. v.
Hak, Marc Tonen nms. Nellie
Tonen-Smetsers, Johanna Schepens-Schepens en overl. fam.,
ouders Timmermans-Oerlemans,
jgt. overl. fam. van der Loo- Snelders, ouders van der Velden-Bots
en Henricus Odulphus van der
Velden, ouders v.d. Heijden-de
Bresser en Frans en Geert-Jan v.d.
Ven, Janus van Overdijk, Jo van

In deze voorstelling nemen leerlingen van het Heerbeeck College
en hun opa’s en oma’s u mee op
een reis door het verleden en heden. Verhalen over de oorlog, de
kerk en het verschil in generaties
worden op een eigentijdse manier uitgebeeld in een grappige,
ontroerende voorstelling. Vrijwilligers van onze H. Antoniuskerk
kunnen gratis naar de uitvoering
die op vrijdag 14 september in
het Heerbeeck College wordt gespeeld. U moet wel uiterlijk 19-8
uw kaart reserveren bij de secretaris van onze Contactgroep.

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

Vieringen
Vrijdag 17 augustus: Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 19 augustus, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv Henk Rooijackers
(organist)
Intenties: Bijzondere intenties

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

