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Odulphuskerk

Korte berichten

In het kader van 200 jaar Best is onze 
kerk op zaterdag 21 september ge-
opend van 14.00-16.00 uur voor ‘Best 
veul koren’.
 
Vieringen
Woensdag 18 september, 9.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskerk
Intenties: Bijzondere intenties.
 

Antoniuskerk

VREDESWEEK 
21 t/m 29 september  

Terwijl president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Eu-
ropa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, is het thema 
van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken, want 
aan de andere kant wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en moge-
lijkheden. Velen leven steeds meer in de eigen bubbel en spreken steeds 
minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer, terwijl 
vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende 
culturen goed mogelijk is.
Elke dag zetten vele duizenden mensen in Nederland zich in voor een in-
clusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoet met de 
Walk of Peace brengt hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samen-
leving heeft behoefte aan mensen die bereid zijn om uit hun comfortzone 
te stappen, die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polari-
satie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manie-
ren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… 
met elkaar praten dus. Dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen 
er pijnpunten op tafel. Soms moet je een grens trekken, bijvoorbeeld om 
duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële 
wapens die menselijk leed veroorzaken, of dat het noodzakelijk is om op te 
komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.
Doe mee en onderzoek de grenzen. Kom in contact met anderen. Ontmoet 
mensen van de overkant en luister naar hun ideeën, zodat vrede ons ver-
bindt, over grenzen heen: tijdens de Vredesweek en daarbuiten!
 
Pastoor Leendert Spijkers

Vieringen
Zondag 22 september, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist).
Intenties: Annie Boeren-
kamp-Verhoeven
 
Dinsdag 24 september, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Vrijdag 20 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskerk
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Zaterdag 21 september, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang 
en cantor
Intenties: Jan en Betje Smet-
sers-Swaans en Marc Tonen, Ber-
nard Onland (verjaardag), overl. 
ouders v.d. Ven-v.d.Kam.

Zondag 22 september, 9.30u:
Eucharistieviering met koor Dru-
zhba
Intenties: Jan van der Aa (ver-
jaardag), Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, fam. Van Vlok-
hoven-Pijnenburg, jgt. Cobi Hed-
des-Consemulder, Toon Stabel, 
ouders Russens-Putmans en zoon 
Jan en dochter Ria, jgt. Johan v.d. 
Meerendonk, Nard en Lena Ha-
zenberg.


