Intenties: Bijzondere intenties.

Terugblik
Een mooie dag om op terug te kijken, het 25-jarig diakenjubileum. De talloze vrijwilligers van de Antoniuskerk hadden echt alles uit de kast gehaald
om er een feestelijke bijeenkomst van te maken. De kerk zag er mooi uit,
een mooie liturgie en mooi muzikaal opgeluisterd. Er werd gezellig gekletst
onder het genot van een kop koffie of een glaasje. Er moet veel werk verricht zijn achter de schermen, dat kan niet anders. De stille krachten van de
Antoniuskerk ten voeten uit!
Aan het eind van de viering was er de vendelgroet. Het gilde in Best gaat
terug op een oude traditie. In een middeleeuwse stad waren verschillende
soorten broederschappen of gilden, sommige godsdienstig, andere waren
ambachtsgilden. Schutterijen waren gilden of broederschappen die zich
specifiek toelegden op het schutten van de stad. Ze werden mede ingezet
voor het opluisteren van kerkelijke en wereldlijke feesten. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zien we vooral in Brabant een grote opleving van schuttersgilden. Broederschap, traditie en folklore staan nu hoog
in het vaandel.
De vendelgroet beeldt de strijd uit tussen goed en kwaad. Er zijn verschillende onderdelen te ontdekken in de vendelgroet:
• elk mens heeft aanmoediging nodig,
• de stijd tegen het kwaad
• door gebed naar zegenpraal.
Mooi om te ervaren hoe zo’n oude traditie tot leven komt. Ik heb het ervaren in diezelfde traditie, als een aanmoediging voor ons allemaal.

Zaterdag 29 september, 17.00u
Eucharistieviering met volkszang
en cantor
Intenties: Jgt. Johan van Kollenburg, jgt. Martien Hulsen.

Zondag 30 september, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Johan en Drieka Scheepers-Venmans, overl. ouders v.d.
Meulengraaf-Geerts, Theo en
Drieka Vermeulen-Kemps, Harriëtte van Vught-van der Velden.

Gedoopt: Lisa van Genugten en
Rhodé Martina

Antoniuskerk

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
• In het weekend van 29 /30 september houden wij een extra collecte voor de vluchtelingen.
• In ons parochiecentrum is de
Gerarduskalender weer te koop
voor €7,25.

Odulphuskerk

Korte berichten

Vieringen
Woensdag 26 september, 9.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag 28 september, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel

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
Dinsdag 25 september, 19.30u:
Informatieavond H. Vormsel
Zondag 30 september, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven m.m.v. Henk Rooijackers
(organist)
Intenties: Regina van Deursen-Beekman,
ouders
v.d.
Boogaart-Scholtze, Corry de Vries
Dinsdag 2 oktober, 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

