
Samen zingen
We zijn blij dat komende zondag, tijdens de 
Startviering, voor het eerst sinds lange tijd ons 
Lidwinakoor weer in onze kerk komt zingen. 
Helaas zijn we nog niet van alle regels af en zal 
het koor verdeeld zijn over de twee podia voor 
in de kerk; dit om de nodige afstand tot elkaar 
te kunnen houden. Helaas is er ook nog geen 
samenzang mogelijk en kunt/mag u de liederen 
niet meezingen. Jammer, maar het is (nog) niet 
anders. Dit betekent ook dat het koor geen 
‘volledige’ mis zingt, en u als kerkgangers de 
gelegenheid heeft diverse gebeden wel samen 
te bidden. Zo willen we er een gezamenlijke 
viering van te maken, waarin iedereen zijn stem 
kan laten horen!

Vieringen:
Zondag 12 september, 11.00u: 
Startviering met pastor Papenburg, m.m.v. het 
Lidwinakoor o.l.v. Meeske van Halteren.
Intenties: Uit dankbaarheid; bijzondere 
intentie; Joop van Genuchten.

Korte berichten:
In het weekend zijn de open monumentendagen. Op 
zaterdag is onze kerk geopend van 10.00-16.00 uur, 
op zondag van 13.00-16.00 uur.

Vieringen:
Woensdag 8 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskerk
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 10 september, 19.00u: Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 11 september, 17.00u: Eucharistieviering
Intenties:  Fam. Appeldoorn-de Koning.

Zondag 12 september, 9.30u Startviering:
Intenties: Jan de Bresser; Cisca v. Laarhoven-van der 
Hamsvoort.

Overleden:
Ton van Genugten, 38 jaar; Jan Bijnen, 80 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

Heilige Antoniuskerk Sint-Odulphuskerk

Website: www.odulphusvanbrabant.nl 
Parochiecentrum H. Antoniuskerk  
Tel. 0499 - 37 12 76  
Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best  
bereikbaar op wo. en vr. van 10.00-12.00 uur  
info@antoniusparochie.nl  
Bank: NL43RAB001070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk  
Tel. 0499 - 37 56 98  

Hoofdstraat 35, 5683 AC. Best  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur 

pastorie 0499 - 37 12 95
parochiecentrum.odubest@Odulphusvanbrabant.nl

Bank: NL30RAB001070.12.049

Ontmoetings-Triduüm en Startviering
Op 7-8-9 september vindt weer het jaarlijkse Ontmoetings-Triduüm plaats. 
In 1951 werd het initiatief genomen in de toenmalige Odulphus-parochie om zieken uit te nodigen 
voor een meerdaagse bijeenkomst. 70 Jaar later bestaat dit triduüm nog steeds. De nadruk ligt 
niet meer op zieken en is nu voor de gehele Sint- Odulphus van Brabantparochie. Wat gebleven is, 
zijn de talrijke vrijwilligers die deze dagen ondersteunen! Dankuwel daarvoor!
Op zondag 12 september houden we in de kerken van onze parochie een ‘Startviering’. We vieren 
samen de start van het nieuwe werkjaar, na een lastig anderhalf jaar. Het thema is ‘Met hart, 
hoofd, en handen samen op weg ‘. 
Deze gedachte is ook het thema van de Nieuwsbrief die u een dezer dagen ontvangt. Ook in het 
Antoniusnieuws en het Odulphusnieuws is er aandacht voor onze vrijwilligers. 


