Open Monumentendag
De Sint-Odulphuskerk en de pastorietuin zijn in het weekend van 8 en 9
september weer toegankelijk voor bezoekers; ook de gewelven en het oksaal mogen bezocht worden.
In het kader van Open Monumentendag zal op zaterdag 8 september vanaf
14.00 tot ca. 15.30u een ‘Open Podium’ gehouden worden o.l.v. Olga van der
Pennen. Aanmelden graag bij Olga: olgavanderpennen@gmail.com. Laat je
talenten zien: op de piano of een ander instrument! Vooral kinderen zijn
welkom.
Ook op andere tijden is er geregeld orgelmuziek en kunt u uitleg krijgen
over het orgel. Een verdieping hoger, in de torenkamer, kunt u de kruisjes
zien die daar in de loop der jaren een plaats hebben gekregen op verzoek
van de familie van onze overledenen. Daar is ook de toegang tot de gewelven, waar u op eigen risico een bezoek kunt brengen. Door de luiken in het
dak kunt u dan over Best kijken vanaf de verschillende zijdes.
In de kerk is weer een mooie tentoonstelling van liturgisch vaatwerk en paramenten. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht waarbij ze meer leren
over de Sint-Odulphuskerk. Ze kunnen hierbij hun smartphone gebruiken.
De Sint-Odulphuskerk en de tuin zijn te bezichtigen op zaterdag van 10.00u
tot het begin van de viering om 17.00u en op zondag van 13.00u-16.00u.
Dré Brouwers, pastor
Vrijdag 7 september, 1e vrijdag
van de maand
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Celsia van de Sande-Verhagen, Cor van den Hurk
namens ZLTO Best.

Odulphuskerk

Korte berichten
De H. Mis op woensdag is voortaan om 9.00u. Op vrijdag is de H.
Mis gewoon om 19.00u. Vrijdag 7
september beginnen wij om 18.00u
met een aanbidding, zoals iedere
eerste vrijdag van de maand.
Vieringen
Woensdag 5 september, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Thérèse en Mathilde
Beekmans.

Zaterdag 8 september, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en over. Fam., Willemien
Toebes, jgt. Hanneke v.d. Sande-Latijnhouwers, jgt. Thomas
Roche.
Zondag 9 september, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd
koor
Intenties: Jan de Bresser (verjaardag), broers en zussen Van
Tartwijk, Bertha van Kemenade-Raaijmakers, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, Wil Verstegen.
Overleden:
Jan van de Loo, 89 jaar. Moge hij
rusten in vrede.
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e-mail info@antoniusparochie.nl
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Antoniuskerk

Startviering

A.s. zondag houden we weer onze
jaarlijkse Startviering. We vieren
dat we, na de vakantieperiode,
vol enthousiasme en met grote
inzet weer verder gaan! Een groot
aantal activiteiten zijn, ook in de
zomermaanden, gewoon doorgegaan; andere werkgroepen/vrijwilligers hebben wel even genoten
van een welverdiende pauze. Inmiddels zijn de repetities van het
Lidwinakoor weer begonnen en
zij zingen a.s. zondag tijdens de
viering.
De
vrijdagochtend-openstelling
van onze kerk heeft volop belangstelling genoten en we kijken terug op een geslaagd initiatief!
Vanaf a.s. dinsdag is er weer een
viering in de Avondmaalkapel.

Vieringen
Vrijdag 7 september:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 9 september, 11.00u
Startviering met aalmoezenier
Van Lieverloo, mmv het Lidwinakoor en Jan Kievit.
Intenties: Regina van Deursen-Beekman, uit dankbaarheid,
bijzondere intentie.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot van
koffie/thee.
Dinsdag 11 september, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Regina van Deursen-Beekman
Gedoopt: Ted van Kemenade

Overleden: Regina van Deursen-Beekman, 80 jaar. Moge zij
rusten in vrede.
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