De mooiste tijd van het jaar
Op Omroep Brabant klinkt geregeld: ‘De mooiste tijd van het jaar’. Zo beleven wij de decembermaand, met als topper de kersttijd. Winkels, straten en
huizen zijn binnen en van buiten mooi versierd en in het licht gezet. Maar
is het dat wat deze tijd tot de mooiste tijd van het jaar maakt? Natuurlijk
zullen wij uitbundig feest vieren met Kerstmis en mogelijk cadeaus geven.
Mensen zijn geneigd om in deze periode van het jaar ook gul aan goede
doelen te geven. Wij hebben gekozen voor hulp aan arme mensen in Palestina, in het bijzonder Bethlehem. Daar was bij Jezus’ geboorte al geen plek
en nog steeds is daar armoede en ongemak door strijd en onvrede. Kennelijk blijft het altijd nodig om mensen te helpen. Jezus zei het al: “De armen
hebben jullie altijd bij je”, maar Hij liet ook weten dat God speciaal zorg voor
ons heeft; dat heeft Hij gedaan door zich één te maken met ieder mens.
Hij zei ook: “Wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je aan
mij gedaan “. Daarmee is een wereldwijde verbondenheid gegroeid tussen
mensen van goede wil. Zo is Kerstmis geworden tot een warme stroom die
door heel de geschiedenis stroomt, dwars door nood en ellende heen, door
de vreselijkste oorlogen en het gruwelijkste egoïsme. Het is belangrijk om
dat te blijven zien en heeft Omroep Brabant een punt als ze laten horen: ‘De
mooiste tijd van het Jaar’.
In delen van de wereld vieren ze andere belangrijke feesten, zoals de christenen van het Oosten vooral Driekoningen. Zij vinden dat feest belangrijk
omdat het de Openbaring des Heren is, dat definitief Heil van Godswege
aan mensen bekend heeft gemaakt. Wij vieren dat feest met een schelpjesviering op 6 januari om 11.00u. Alle gezinnen zijn welkom en de kinderen
krijgen bij binnenkomst een kroon. De dopelingen van dit jaar krijgen hun
doopschelpje mee.

Dinsdag 1 januari Nieuwjaar,
10.30u: Eucharistieviering met
volkszang
Intenties: Uit dankbaarheid, familie Van Laarhoven-Henst, Jan
en Betje Smetsers-Swaans.
Overleden: Levi van Loon, 7 dagen en Cor van den Nieuwenhuisen, 87 jaar. Mogen zij rusten in
vrede.

Antoniuskerk
2018

We hebben veel redenen om met
dankbaarheid op dit jaar terug te kijken. Dankbaarheid voor uw betrokkenheid, uw financiële bijdrage, uw
aanwezigheid, uw inzet voor onze
geloofsgemeenschap!

2019

Dré Brouwers, pastor
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 29 december, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Johan en Drieka Scheepers-Venmans, Pastoor Verbruggen.

Ons Parochiecentrum is gesloten tot 2
januari 2019.

Zondag 30 december, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Theo van der Heijden
(verjaardag), Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Doortje Aaldering, Cobi Heddes-Consemulder
(verjaardag).

Vieringen
Vrijdag 28 december, 19.00u:

Maandag 31 december Oudjaar,
18.00u: Oudejaarsviering mmv

Odulphuskerk

harmonie Sint-Caecilia
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1 jaar, 4 seizoenen, 12 maanden, 365
dagen om er een mooi jaar van te maken!
Wij wensen u en allen die u dierbaar
zijn een heel voorspoedig 2019 toe!

Op 6 januari is er gelegenheid om
elkaar na de viering, onder het genot
van een kopje koffie/thee, een Zalig
Nieuwjaar toe te wensen.
Ons Parochiecentrum is alleen open
op vrijdag 28 december en 4 januari.

Vieringen
Zondag 30 december, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg mmv Jan Kievit (organist).
Intenties: Ria Mitchell-Vermeulen, Peggy Dittrich-Butterfield.
Dinsdag 1 januari: Géén viering.
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