De ander een rijkdom
In de Sint-Odulphuskapel komen op zaterdag van 10.00u-16.00u een aantal jongeren uit Eritrea. Sommigen wonen hier in Best, maar vanwege het
station, komen ze ook uit de omringende plaatsen. Ze hebben daar samen
een gebedsdienst, met zang en geloofsonderricht. Zij dragen daar witte
doeken bij en als ze de kapel binnenkomen doen ze hun schoenen uit. Dat
zijn waarschijnlijk invloeden van het Jodendom (de gebedsdoeken) en de
Islam (de schoenen uitdoen). Het zijn christenen, maar wel van een andere
traditie en waarschijnlijk veel eerder tot het christendom bekeerd dan wij
in het westen. De vestiging van het christendom in onze streken heeft pas
plaatsgevonden in de tijd van Odulphus en Willibrord. Als parochie zijn wij
heel blij dat wij op deze manier iets kunnen betekenen voor deze vluchtelingen. Hun doel is om met dit samenkomen de verbondenheid te versterken, zodat de jonge mensen niet ten prooi vallen aan negatieve invloeden.
Hun taal en ik denk, ook hun cultuur, is erg vreemd voor ons. In de toekomst
zullen wij steeds meer te maken krijgen met mensen uit andere landen, met
een andere cultuur. Dat betekent dat wij hen niet alleen ruimte zullen moeten bieden, maar ook begrip zullen moeten opbrengen voor wat zij belangrijk vinden. Mijn ervaring is dat contacten met mensen van andere volkeren
altijd een verrijking voor jezelf kan betekenen, als je voor hen open durft te
staan en geboeid kunt raken door hun visie op het leven. Daarbij is het een
bijzonder geschenk, dat wij ook veel gemeen hebben en dat komt vaak het
beste tot uitdrukking in elkaar behulpzaam zijn.
Dré Brouwers, pastor

Vormsel
Dinsdag 25 september is om
19.00u in de H. Antoniuskerk
de informatieavond over het H.
Vormsel dat wordt toegediend op
24 november door onze bisschop,
Mgr. G. de Korte. De avond is bestemd voor alle a.s. vormelingen
en hun ouders uit heel Best.

Antoniuskerk

We vieren samen
Elke zondag komen we in onze
kerk samen op te vieren, bidden
en zingen. Komende zondag vieren we als hele parochie samen
het 25-jarig diakenjubileum van
Jan van Lieverloo. Na afloop van
de plechtige eucharistieviering en

Mocht u verhinderd zijn, dan
kunt u het aanmeldingsformulier
en €7,50 voor de foto’s uiterlijk
30 september afgeven bij de leerkracht of op het parochiecentrum van de H. Antoniuskerk of
Sint-Odulphuskerk.
We starten met het project op
dinsdag 9 oktober.
Werkgroep Vormselvoorbereiding

de gilde-eer, is er gelegenheid, onder het genot koffie met een speciale lekkernij, elkaar te ontmoeten
en de jubilaris te feliciteren. We
hopen er een mooie dag van te
maken, voor Jan en voor onze parochie. U bent meer dan welkom
om dit samen te vieren!!
Vieringen
Zondag 23 september, 11.00u
Eucharistieviering t.g.v. het 25-jarig diakenjubileum van Jan van
Lieverloo, met het pastorale team
van de parochie Sint-Odulphus
van Brabant en pastor Papenburg
m.m.v. de Berse Canonici, het Lid-

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

winakoor en gilde Sint-Odulphus.
Intenties: Regina van Deursen-Beekman, bijzondere intentie,
uit dankbaarheid.
Dinsdag 25 september, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Regina van Deursen-Beekman

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 19 september, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 21 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Hendrik Walravens en
dochter Jeanne en zoon Leon, ouders Schepens-Roche en overl. familie, ouders Walravens-van Kollenburg en overl. familie.

Zaterdag 22 september, 17.00u
Eucharistieviering met volkszang
mmv Bert de Laat
Intenties: Johan van Kollenburg.

Zondag 23 september, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd
ZLTO-koor
Intenties: Ouders van den
Boogaart-Scholtze, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Toon v.d.
Heijden (verjaardag), overl. ouders v.d. Ven-v.d. Kam, jgt. Cobi
Heddes-Consemulder, jgt. Jan v.d.
Meerendonk, Jan van der Aa (verjaardag), Lambèr v.d. Sande en
dochter Marga.

Overleden: Kees van Kollenburg,
65 jaar en Harry van de Sande, 88
jaar. Mogen zij rusten in vrede.
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