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Uitvaartverzorging

Mutsaers

Wij staan dag en nacht voor u klaar!

kerkberichten

Koninkrijkszaal van
Jehovah’s Getuigen

Joh. Verleunstraat 25

Protestantse gemeente
Best, Oirschot en

de Beerzen

Lidwinakerk
GKV Best

Antonius
in beweging

Van Franciscus naar
Franciscus

Onze huidige Paus heeft de naam aangenomen van Franciscus en
verwijst daarmee naar Franciscus van Assisi, die leefde als religieus en de
kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders stichtte. Franciscus’
erfenis is zijn mooie boodschap van bescheidenheid en armoede. Hij had
niet veel op met eigenbelang en pronkzucht. Aan de eerste periode van
onze paus is dit goed terug te zien.
In de nazomer ga ik op de fiets, samen met een groep mensen een
pelgrimage maken van Assisi naar Rome: van de oude Franciscus naar
de huidige Franciscus. Tijdens de fietstocht is er ruim aandacht voor het
gedachtegoed van Franciscus en de wijze waarop de huidige paus dit
inhoud geeft. In Rome gaat de laatste periode van het Heilig jaar van de
Barmhartigheid in. Het is met die barmhartigheid in gedachten dat de
fietstocht plaatsvindt. In het kader van de ‘week voor de ander’ wordt de
tocht ingebracht als een sponsortocht. Het goede doel is een project van
de Ridderorde van het Heilig Graf in het voormalige Palestina voor jongeren
van joodse, islamitische en christelijke afkomst.
Wilt u meer weten of overwegen te sponsoren, neem dan gerust contact
met me op.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Startviering
Vakanties beginnen op een einde
te lopen; deze week nog en dan
gaan de scholen weer beginnen.
De dagen beginnen te korten en
het dagelijkse leven komt weer op
gang.

We gaan weer starten met de plan-
ning voor koren, Vormsel en 1e H.
Communie etc.

Ook hoort daar een Startvie-
ring bij: samen even stilstaan om
kracht en wijsheid te vragen voor
het komende jaar. De viering voor
onze kerk is op 25 september.
U bent van harte welkom!

Vieringen
Zondag 4 september, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Verhoe-
ven, m.m.v. de Cantors en Bert de
Laat (organist)

Vieringen
Woensdag 30 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariaka-
pel in de Vleut
Intenties: Jo van Overbeek-van
Dijk.

Vrijdag 2 september:
18.00u: Aanbidding van het Al-
lerheiligste in de Sint-Odulphus-
kapel
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Mies Ritz-van Venrooij
vw verjaardag, jgt Mies Kapteijns
en Mien Kapteijns-van Balkom.

Zaterdag 3 september 19.00u:
Eucharistieviering m.m.v. Zingen
doet Leven
Intenties: Voor de goede afloop
van een zware operatie, voor le-
den en overleden leden van de
KBO, Lambert van de Ven.

Zondag 4 september 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. Bert van
Hoof

Intenties:
jgt Jan en Anna Lucia de Koning,
Betsy de Wert-Strijbosch, fam de
Wert-Strijbosch, Hein van Vlok-
hoven, Gerrit van Kemenade, Piet
en Maria van Genugten-van Eerdt,
ouders Leijtens-van de Kerkhof,
Marinus en Riet Schepens-Latijn-
houwers en dochter Ria, Wil Ver-
stegen, Nellie van den Tillaart-van
Kuik, jgt Riet van de Hurk-Kok.

Intenties:
Bijzondere intentie.

Dinsdag 6 september, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel
Intenties:
Bijzondere intentie

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

ParochiecentrumH. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur m.u.v.
woensdag e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

Interparochieel Zieken- en
Ontmoetingstriduüm

Op 6 september begint dit jaarlijkse triduüm in de Prinsenhof. Dit ini-
tiatief, georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Pastorale
team van de parochie ‘Sint-Odulphus van Brabant’, is parochie-breed
opgezet. In het thema sluiten wij aan bij het jaar van Barmhartigheid.
Niet iedereen kan genieten van een gezellige vakantie. Soms belet leef-
tijd of gezondheid het om van huis te gaan en daarom willen wij men-
sen, die dat wensen, met hulp van de vrijwilligers, een paar verwen-
dagen bezorgen. Zo kunnen zij eens extra genieten. De kunst van het
genieten ligt in het ontmoeten van elkaar: mensen die je kent of mensen
die je kunt leren kennen. Als iedereen moeite doet om tot een prettige
ontmoeting te komen, wordt dat écht genieten! Dré Brouwers, pastor.

Vakantiefilosofietje

Wereld
weweten ’t allemaal, ’t is er een bende
’t is er te eng, en te vijandig en te vol
het is in hoofdzaak grote rotzooi en el-
lende
op onze groene, blauwe, grijze, grauwe
bol
’t is haat ennijd, elkaar depasafsnijden
en door de steden raast een ‘rücksicht-
los’ geweld
maar of we vloeken, vechten, vallen,
lachen, lijden
er staan weer altijd boterbloemen in
het veld
er zijn nog immer die momenten van
vervoering
al lijkt dat bolletje ook nóg zo negatief
tussen de puinhoop schemert altijd de
ontroering
vanmensen die nog zachtjes zeggen: ‘k
heb je lief

Vieringen
Zondag 4 september is er om 10.30
uur een viering in Buurthuis Ka-
dans. De viering zal muzikaal on-
dersteund worden door het Lidwi-
nakoor.

Secretariaat
In de vakantieperiode van 25 juli
tot en met 2 september is het secre-
tariaat alleen op vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 12.00 uur. We zijn
natuurlijk wel altijd telefonisch be-
reikbaar. Intenties voor de vierin-
gen kunt u op zondag voorafgaand
aan de viering opgeven. Telefoon-
nummer: 06-20810736. Actuele
info: www.antoniusinbeweging.nl
Email: antoniusinbeweging@gmail.
com.

Donderdag 1 september
Best, Kon. Julianaweg-zuid 1, van
14.00 - 16.00 uur. OPEN KERK,
welkom op deze plek voor ont-
moeting, even tot rust komen, kof-
fie, thee, luisterend oor, of gewoon
stilte beleven. Iedereen kan vrij
in- en uitlopen. Van harte welkom.
Meer info op www.pknbob.nl

Zondag 4 september
Best, Kon. Julianaweg-zuid 1,
10.00 uur ds Martin Kroon, viering
voor Best en Oirschot. Collecte is
voor Bijna thuishuis De Vlinder te
Best. Er is weer kindernevendienst.
Na de viering is er koffie en thee
en is er limonade voor de kinderen.
Oirschot, Vrijthof 3, 14.00-16.00
uur. Kerk is open voor bezichti-
ging.

Zondag 4 september
9.30 Kerkdienst: door ds. K. Har-
mannij. 16:30 Kerkdienst door ds.
K. Harmannij.

De‘bergrede’van Jozua
Jozua 8: 30-35. We zijn in de buurt
van Sichem, het huidige Nablus,
bij de heilige eiken van More, waar
Abraham woonde. Met de Oos-
terlingen mee, kijken we naar het

Oosten het dal door, tussen, links,
de berg Ebal, en rechts, de berg
Gerizim. In het midden staan de
priesters, met de ark van God. En
links en rechts tegen de hellingen
op staat het volk Israël. Een grote
massa mensen, verdeeld in twee
koren. In het midden staat Jozua
en hij leest voor, al de woorden van
het onderwijs van God, de zegen
en de vloek. Iets als een voor-vorm
van het boek Deuteronomium
klinkt luid op tegen de berghellin-
gen. Iedereen kan het horen. Als
het gaat over zegen klinkt het van
rechts: Amen. En als het gaat over
vloek klinkt het van links: Amen.
Het golft over de berghellingen,
heen en weer, zegen en vloek. Ge-
zegend is hij die zich houdt aan de
bepalingen van deze wet. Amen
van rechts. Vervloekt is hij die zich
niet houdt aan de bepalingen van
deze wet. Amen van links.

Meer informatie: www.lidwinakerk.nl

Zondag 4 september
10.00 uur. Openbare lezing: “Ou-
ders, bouwt u met ‘vuurbestendi-
ge materialen’?” In 1 Korinthiërs
3:12, 13 stelt Paulus twee soorten
bouwmaterialen tegenover elkaar:
stenen of hout. Bij een brand blijkt
of een gebouw het vuur heeft kun-
nen doorstaan. Zo is het ook met
geloof. Wanneer wij onder druk
worden gezet, maar weten dat te
doorstaan, dan hebben we met
steen gebouwd. Bezwijken we in
ons geloof, dan is er kennelijk met
zwak materiaal gebouwd. Het leek
meer dan het was. Deze illustra-
tie helpt ouders om hun kinde-
ren vroegtijdig te laten inzien, dat
wanneer ze groter worden, dat ze
ook zelf weerstand moeten kunnen
bieden aan situaties die het geloof
onder druk kunnen zetten. Zie ook
het artikel: “Kinderen verantwoor-
delijkheidsbesef bijbrengen”, u
vindt het op www.jw.org. De heer J.
Ekelmans uit Zaltbommel zal deze
lezing houden.
10.45 uur. Groepsbespreking van
het thema: “Zoek het Koninkrijk,
geen materiële dingen” —Lukas
12:31. Misschien kent u het gezeg-
de: Een gezond mens heeft duizend
wensen, een ziek mens maar één.
Dat is maar al te waar. Daarom ver-
telde Jezus een illustratie van een
man die alleen maar aan rijkdom
dacht (Lukas 12:16-21). Hij stierf
nog voordat hij kon genieten van
zijn rijkdom. Daaruit blijkt hoe be-
trekkelijk het leven is en dat brengt
ons tot de reden om ons leven te
wijden aan God. Alleen God kan
ons tijdelijke leven verruilen voor
het eeuwige leven, en daarbij ver-
bleken alle materiële middelen.
Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Jammen bij Todo
Vrijdag 2 september is de derde
café avond in JC Todo.
Wederom een open (podium) jam-
sessie waarin het binden van mu-
ziek centraal staat.
Iedereen is welkom in de huiska-
mer van Het Stage Cafe’.
Aanvang 21:00 uur, entree gratis

Een spontane oproep leverde meer
dan 100 kaartjes op voor een be-
zoek aan Ouwehands Dierenpark.
Niet alleen de kinderen van de
Voedselbank Best/Oirschot en
Son konden daarmee blij worden
gemaakt, maar ook kinderen van
andere voedselbanken. Naast deze
postcodewinnaars doneerden ook
anderen spontaan een bijdrage
waarmee de bus, ijs of frites betaald
konden worden. Op dinsdag 23 au-
gustus was het zover en vertrok met
prachtig weer een volle bus naar
Rhenen. De kinderen, variërend in
leeftijd van 3 tot 15 jaar hebben vol-
op genoten van alle activiteiten in
de dierentuin, de speeltuin en het
klimbos. “Helaas kan niet iedereen
persoonlijk worden bedankt, om-
dat ook een aantal kaartjes en gif-
ten zonder afzender zijn bezorgd.
Daarom nogmaals een welgemeend
dankjewel aan alle gulle gevers!”,
aldus de Voedselbank.De zwemmende ijsberen kregen veel aandacht van de kinderen

Voedselbank bedankt
Postcodeloterijwinnaars


