Op weg naar Kerstmis
De advent is bij uitstek een periode om iets nieuws te beginnen. Dat kan
natuurlijk op verschillende manieren. Wij bieden u drie avonden aan om u
daarop te bezinnen. Deze avonden zijn op maandag 3 december, dinsdag
11 december en woensdag 19 december, telkens van 19.00u-20.30u in de
pastorie aan de Hoofdstraat 35.
De avonden hebben als thema’s: bekering, verwachting en vervulling. Wij
gebruiken het boekje: ‘OP WEG NAAR KERSTMIS’, dat dat €5,95 kost, en verkrijgbaar is via: info@berneboek.com of per telefoon: 0413-291394. Het
ISBN nummer is: 978-90-8972-284-3.
De eerste avond staan de lezingen van 9 december, de tweede zondag van
de Advent, centraal. Wij lezen de teksten en gaan daarover in gesprek. Het
is waardevol om in een gesprek over zinvol leven elkaar te bemoedigen.
Vaak is het de beleving en levenservaring die ons op een verrassend spoor
zet en bemoedigt. Het is niet alleen boeiend om naar anderen te luisteren,
maar het kan ook zijn, dat wat jij zelf formuleert je leven op een bijzondere
manier kan ordenen. Dat kan opnieuw betekenis geven aan je leven.
De avonden zijn heel eenvoudig, zoals het kerstfeest in oorsprong ook allereenvoudigst was. In een stal ontdekken mensen, herders en koningen,
definitief Heil van Godswege. Dat is wat ook nu nog tussen mensen ontdekt
kan worden. U bent van harte welkom.
Dré Brouwers, pastor.

Aandacht voor gregoriaans
Op zondag 2 december zingt in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot tijdens de
eucharistieviering van 10.30u de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen. Dit koor zingt graag en goed gregoriaans. Zij brengen gezangen ten
gehore die ooit speciaal voor 1e adventszondag gecomponeerd zijn. Na de
viering is er aansluitend een concert, dat om 12.00u begint. Tussen de viering
en het concert, en na afloop is er koffie. U bent van harte welkom!
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag 30 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders de Wert-de
Bresser.

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 28 november, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Zaterdag 1 december, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven
Intenties: Ouders Smetsers-Baijens, Wil en Gon Smits-Smetsers.
Zondag 2 december, 1e zondag
van de Advent, 9.30u:
Sinterklaasviering
mmv
de
Gouden Appeltjes

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

Intenties: Hein van Vlokhoven,
Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, broers en zussen Van Tartwijk, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Harrie van Beerendonk, jgt. Leo van de Sande, overl.
fam. Van de Meulengraaf-van
Dincten, Theo, Francien en kleinzoon Bas.

Antoniuskerk

Advent

De Sint is nog niet vertrokken, of
in onze kerk wordt de kerststal al
opgebouwd. In vier stappen leven
we tijdens de Advent naar Kerstmis toe. Tijdens deze periode zingen we tijdens de vieringen ook
een passend adventslied.

Vieringen
Dinsdag 27 november, 20.00u
Informatieavond Eerste Communie

Zondag 2 december, 1e zondag
van de Advent, 11.00u, Eucharistieviering met pastor Verhoeven
m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Marco van der Kallen,
Anny Vorstenbosch, Paul van
Genuchten.

Dinsdag 4 december, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met pastor Van
Lieverloo.
Intenties:
Annie
Vorstenbosch-Wijtenburg, Marco van der
Kallen.

Overleden:
Annie Vorstenbosch-Wijtenburg,
93 jaar. Moge zij rusten in vrede.
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