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Korte berichten

Door calamiteiten zijn wij genood-
zaakt ons kerkhof voortaan te sluiten 
als het donker wordt.
Het boekje: “Op weg naar kerstmis 
2019” is samengesteld voor zeven 
bijeenkomsten als voorbereiding op 

DAG VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS: 10 december 

Vanwege deze dag vraagt Amnesty mensen in de hele wereld om brieven 
te schrijven voor kinderen en jongeren, om hen te ondersteunen en kracht 
te geven. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om mensen eerlijker te behandelen; niemand wil bekend staan als onder-
drukker, folteraar of tiran.
Amnesty’s Internationale Schrijfmarathon vraagt ons een brief te schrij-
ven, een kaart te sturen of een petitie te ondertekenen onder het motto: 
‘Ik schrijf voor vrijheid’. U hoeft geen postzegel te plakken. Meer informatie 
is te krijgen bij de werkgroep Amnesty International in onze parochie: Nita 
Verhoeven, Straten 9, Oirschot tel. 0499-573567, Dinette Machielsen uit Oos-
telbeers en Willy v.d. Schoot uit Oirschot. E-mail: Schrijfmarathon.Oirschot@
gmail.com.
Op zondag 1 december kunnen in onze kerken handtekeningen worden 
gezet onder 10 verschillende voorgeschreven brieven, die gestuurd wor-
den aan ambassadeurs of regeringen in het land van het slachtoffer, met 
het verzoek om gerechtigheid voor de desbetreffende(n). Er gaat grote 
druk uit van die ‘massale petities’. Er worden ook kaarten naar de slachtof-
fers gestuurd met een kleine wens erop. Het maakt grote indruk als een ge-
vangene ineens stapels kaarten uit de hele wereld krijgt. Het maakt ook de 
slachtoffers, hun families of celgenoten heel blij dat hun geweldloze daden 
gewaardeerd worden door zovelen. 
Steek in de donkere dagen van de Adventstijd een lichtje op voor hen die 
gestraft worden omdat ze geven om mensen en de wereld.

Pastoor Leendert Spijkers

Komende zondag, de 1e zondag van 
de Advent, staat de lege kerststal al 
opgebouwd in de kerk. Ook de ad-
ventskrans staat er en er is nog meer 
symboliek om onze voorbereiding op 
Kerstmis zichtbaar te maken.
Ook vragen we die zondag aandacht 
voor de handtekeningenactie van 
Amnesty.

Vieringen
Zondag 1 december, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist).
Intenties: Annie Boeren-
kamp-Verhoeven.

Dinsdag 3 december, 09.30u 
Avondmaalkapel. Woord- en com-
muniedienst met aalmoezenier 
Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.

Antoniuskerk

Kerstmis. Deze bijeenkomsten zijn op 
woensdag 27 november, dinsdag 3, 
donderdag 12, woensdag 18, maan-
dag 23 en maandag 30 december, en 
maandag 6 januari van 19.00-20.30 
uur op de pastorie. Laat even weten 
of u komt, tel. 0499-371295 of per 
e-mail: parochiesecretariaat.odu-
best@odulphusvanbrabant.nl. U bent 
van harte welkom. 
In het weekend van 30 november 
en 1 december doen wij mee aan de 
handtekeningactie voor Amnestie. U 
kunt ook zelf kaarten mee brengen 
Op 1 december ontvangen wij 
Sint-Nicolaas in de kerk, na de viering 
van 9.30 uur. 

Vieringen
Woensdag 27 november, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Willy van Rosen-
daal-Ackerschott. 

Vrijdag 29 november, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 30 november, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang 
en cantor
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 1 december, 1e zondag 
van de Advent
9.30u: Gezinsviering mmv De 
Gouden Appeltjes, daarna komt 
Sint-Nicolaas.
Intenties: Voor een 90-jarige, Nol-
da van Oirschot-van Eerd en overl. 
fam., broers en zussen Van Tart-
wijk, Hein van Vlokhoven, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, 
Harrie van Beerendonk, jgt. Leo 
van de Sande.


