Vormsel in Best
Op 24 november vindt in de H. Antoniuskerk de jaarlijkse toediening van
het sacrament van het vormsel plaats. Eens per jaar komt daarvoor de Bisschop of zijn plaatsvervanger naar Best om de vormelingen uit onze beide
kerken te vormen. Daarmee wordt de band met de wereldkerk in het algemeen en die met het bisdom Den Bosch in het bijzonder benadrukt.
Het woord ‘vormsel’ komt van het Oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat
betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in
het vormsel nog eens de kracht, de sterkte van de H. Geest doorgegeven.
Het is een benadrukking door de vormeling zelf dat hij/zij ervoor kiest te
leven in overeenstemming met de waarden en normen, de ethiek, zoals dat
in het Evangelie, de verhalen over Jezus, wordt voorgesteld. Het is daarmee
een bevestiging van het doopsel, dat de vormeling als baby vaak passief
meemaakte.
Jezus belooft aan zijn leerlingen van toen en nu: ‘Gij zult kracht ontvangen
van de H. Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn.”
Als u van deze viering getuige wilt zijn, waarbij Mgr. dr. Gerard de Korte
voorgaat, bent u a.s. zaterdag van harte welkom om 19.00u in de H. Antoniuskerk.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Vrijdag 23 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Johanna v.d. Sande-van
den Hurk.

Odulphuskerk

Korte berichten
Als u met Allerzielen niet in de
gelegenheid bent geweest om het
kruisje op te halen van uw dierbare (overleden tussen oktober 2017
en september 2018) dan kan dat
nog afgehaald worden op het Parochiecentrum t/m eind december
a.s. Daarna krijgen ze een plaats in
de torenkamer.
Op zondag 25 november om 9.30u.
zal het koor Druzhba gezangen uit
de Russisch-Orthodoxe Ritus ten
gehore brengen.
Vieringen
Woensdag 21 november, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 24 november, 17.00u:
Eucharistieviering mmv seniorenkapel
Intenties: Hendrik Walravens en
dochter Jeanne en zoon Leon.
19.00u: Toediening H. Vormsel in
de H. Antoniuskerk door Mgr. De
Korte
Zondag 25 november Christus
Koning, 9.30u:
Eucharistieviering mmv met koor
Druzhba olv Inna Ogarok
Intenties: Uit dankbaarheid bij
een 50-jarig huwelijk, Martinus
van den Biggelaar en Huberta van
den Biggelaar-Schepens, Piet en
Marie van Genugten-van Eerdt,
Harrie v.d. Sande nms familie
Essens, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Jan en Betje Smetsers-Swaans, Willem van Kollenburg, familie Walravens-v.d. Sande, Betsie Hellings.
Overleden:
Koosje de Poorter-van den Einden, 97 jaar.
Moge zij rusten in vrede.
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Antoniuskerk

Vormsel en
Eerste Communie

In Best hebben we een gezamenlijke werkgroep, bestaande uit mensen van beide R.K.-kerken, die de
kinderen voorbereiden op deze
twee sacramenten. Het Vormsel
is a.s. zaterdag. Dinsdag daarop is
de informatieavond over de Eerste
Communie. Er zijn al ouders die
hun kind hebben aangemeld, maar
iedereen die eerst meer informatie wil, is van harte welkom om
20.00u in onze kerk.

Vieringen
Woensdag 21 november, 15.30u
Generale repetitie Vormsel

Zaterdag 24 november, 19.00u
Eucharistieviering met toediening
H. Vormsel door Mgr. G. de Korte,
met assistentie van aalmoezenier
Van Lieverloo en zang van ‘de
Gouden Appeltjes’.
Intenties: Lies van Eijk-van Gompel, Marco van der Kallen, opa
Harrie Beekx.

Zondag 25 november, 11.00u Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. het Nicolaaskoor uit
Helvoirt
Intenties: Lies v. Eijk-van Gompel, Marco van der Kallen, Peggy Dittrich-Butterfield, Anja van
der Velden-Kalksma, Regina van
Deursen-Beekman, Wim Berkers

Dinsdag 27 november, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met pastor Van
Lieverloo.
Intenties: Lies van Eijk-van Gompel, Marco van der Kallen

Dinsdag 27 november, 20.00u
Informatieavond Eerste Communie
Gedoopt: Sophie Termeer, Lexi
v.d. Pol
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