Werelddag van de armen
In het jaar van barmhartigheid heeft Paus Franciscus een werelddag van
de armen ingesteld. De Paus werd geïnspireerd door de woorden uit Psalm
34,7: “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer”. De woorden van de
psalmist kunnen we ons eigen maken op het ogenblik dat wij geroepen zijn
om de verschillende omstandigheden van lijden en marginalisering onder
ogen te zien waarin zoveel mensen leven die wij gewoonlijk aanduiden met
de algemene term “armen”. Deze werelddag wordt gehouden op de een na
laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus op 18 november a.s.
Met de voedselbank is afgesproken dat de kerken aan hun parochianen
vragen één product mee naar de kerk te brengen in dat weekend. Een product wat gemakkelijk houdbaar is en dus gedurende langere tijd aan de
afnemers van de voedselbank kan worden overhandigd. Daarbij is de keuze
gemaakt voor: koffie, houdbare melk, blikgroeten, pastasaus en zonnebloemolie.
Ook zal een vertegenwoordiger van de voedselbank meer vertellen over
hun goede werk tijdens de vieringen in de kerken van Sint-Odulphus van
Brabant en dus ook in de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk.
Gaat u positief in op het verzoek van de Paus en brengt u één bovengenoemd artikel mee naar de kerk?
Mede namens de voedselbank op voorhand bedankt.

Intenties: Thérèse en Mathilde
Beekmans.
Vrijdag 16 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Fam. v.d. Sande-van
Kollenburg.

Korte berichten
Komend weekend (17/18 november) besteden wij aandacht aan de
werelddag van de armen. U kunt
een product (koffie, houdbare
melk, blikgroeten, pastasaus, zonnebloemolie) meebrengen voor de
voedselbank.
Vieringen
Woensdag 14 november, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Overleden:
John Molenaar, 83 jaar. Moge hij
rusten in vrede.

Antoniuskerk

Voedselbank

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

ven-Pijnenburg, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, jgt. Catharina Essens-Schepens, Driek van
der Hamsvoort, familie Van der
Hamsvoort-van Beers, familie
Kluijtmans-Vogels, Jos van Uittert,
overl. familieleden fam. Schepens
en fam. Spanjers.

Zaterdag 17 november, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Overl. ouders Scheepens-van Dommelen en kleinkinderen Elke en Lieke, Jan v. Kuik
nms vrouw en kinderen, ouders
Habraken-Koelemans en overl.
fam., ouders Van Kuik-Vorstenbosch en overl. fam., bijzondere
intentie voor Jo Gijselhart, ouders
De Beer-Schoenmakers en zonen
Jan, Jos en Dré.
Zondag 18 november Sint-Caecilia, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd
ZLTO-koor
Intenties: Bijzondere intentie,
Jan Kemps, fam. Van Vlokho-

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

In onze geloofsgemeenschap kennen we diverse actieve vrijwilligers, die ook hun steentje bijdragen aan onze plaatselijke Voedselbank. Komende zondag besteden
we in onze kerk aandacht aan het
werk van de Voedselbank en kunt
u ook uw steentje bijdragen.

Vieringen
Woensdag 14 november, 15.30u
Voorbereiding Vormsel: kennismaking met diverse werkgroepen en
activiteiten in en rond onze kerk

Zondag 18 november, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
Intenties: Stefan Bakkers, ouders
Bakkers, voor de leden en overleden leden van het Sint-Catharina
en Barbaragilde, Lies van Eijk-van
Gompel, Marco van der Kallen

Dinsdag 20 november, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met pastor Van
Lieverloo.
Intenties: Lies van Eijk-van Gompel, Marco van der Kallen

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

