Lokaal verhaal
In Best hebben we een actieve vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat
lokale gebeurtenissen en verhalen niet ongemerkt verdwijnen. Ik doel hier
op Omroep Best. Met tv-reportages en radio-uitzendingen leggen zij belangwekkende gebeurtenissen in Best vast. Op deze wijze vormen zij een
bindende factor die heel belangrijk is in onze gemeente. Onbekenden worden bekend en banden worden gelegd.
Onlangs mocht ik zelf meewerken aan een tv-programma van deze omroep. Bij de radio mag ik al langer aanschuiven voor een praatje, maar de
lokale tv was nieuw voor me. Er werd gefilmd in de Antoniuskerk en het
had ook te maken met mijn diakenjubileum op 23 september. Het mooie
van deze activiteit van Omroep Best was, dat je ook de binnenkant van die
mooie Antoniuskerk kunt tonen. Een sober, maar doordacht gebouw van
architect Geenen uit Eindhoven en gebouwd door Van Heesewijk uit Best
met vele vrijwilligers uit de parochie.
Tijdens het interview stonden we stil bij de betekenis van de mooie glas-inlood ramen, de beelden van Antonius, de patroon van de kerk en de mooie
zuil van het Avondmaal die een herinnering symboliseert aan de fusie tussen de Avondmaal- en de Antoniusparochie. Maar er is nog meer symboliek
in de kerk aanwezig, zoals het beeld van de H. Lidwina. Omroep Best brengt
dat mooi in beeld. Het interview is terug te zien op www.omroepbest.nl bij
‘Uitzending gemist’.
We boffen toch maar in Best met de vrijwilligers die deze omroep dragen!
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Zaterdag 15 september, 17.00u
Eucharistieviering met seniorenkapel
Intenties: Bernard Onland, Marc
Tonen nms Nellie Tonen-Smetsers, jgt. Jos Schepens.

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 12 september, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag 14 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 16 september, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Bert van
Hoof
Intenties: Fam. van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, fam. Sanders-van de Biggelaar, ouders Van
de Sande-van Roy en overl. fam.,
jgt. Ria Schepens-Hollanders,
Toon Stabel, ouders Russens-Putmans en zoon Jan en dochter Ria,
Cisca van Laarhoven-van der
Hamsvoort (verjaardag).
Gedoopt: Liz van de Loo.

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

Antoniuskerk

We zijn er
klaar voor

We zijn al enkele maanden bezig
met de organisatie van het feest
van het 25-jarig diakenjubileum
van Jan van Lieverloo. Al in het
voorjaar waren de eerste besprekingen van de contact- en pastoraatsgroep met Jan en werden de
eerste plannen en de begroting
gemaakt en een mooie uitnodiging
en poster ontworpen!
Het is zijn feest, maar wij organiseren het, rekening houdend met
zijn wensen. We vieren dit feest
niet alleen, maar met de hele parochie. Daarom treedt het hele pastorale team aan en zingen ‘De Berse Canonici’ en het Lidwinakoor.
Nog wat laatste puntjes moeten
geregeld, maar we zijn er (bijna)
klaar voor!

Vieringen
Zondag 16 september, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
(organist).
Intenties: Regina van Deursen-Beekman, Peggy Dittrich-Butterfield, Jan en Mia de Wert – v.d.
Heuvel, Sjef en Nellie Frederiks –
v.d. Wijdeven.

Dinsdag 18 september, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Regina van Deursen-Beekman

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

