
Op de uitkijk staan! 
In de advent kun je veel dingen doen, b.v. naar een kerstmarkt gaan. Je kunt 
genieten van de sfeer en ideeën opdoen om Kerstmis eens anders te vie-
ren. Je kunt ook met het gezin naar de kinderviering op 16 december om 
11.00u in de Sint-Odulphuskerk komen. Het is een korte viering voor jonge 
kinderen, maar ook voor ouders, opa’s, oma’s, voor iedereen. Met de kleintjes 
kunnen wij ons misschien het beste voorbereiden op het kerstfeest. Het is 
een feest dat door samen te zijn pas een echt feest wordt. 
Op ons kerkplein staat tijdens de advent de goede wensenboom, waarin je 
een wens kunt hangen. Vrede en geluk zijn niet iets van alle dagen en niet 
voor iedereen, maar de onmacht die dat oproept moet ons niet verlammen. 
Wat je niet kunt veranderen loslaten, brengt mogelijk ideeën om iets aan 
het geluk van anderen te doen en daardoor de vrede te versterken. Schrijf 
daarom eens een goede wens en daarmee je onmacht van je af. Dat lucht 
op!  
Op 19 december 19.00u is er in de pastorie een bezinningsavond op weg 
naar Kerstmis. Naar elkaars verhalen luisteren en daarover praten, doet al-
tijd goed. U bent welkom. Op zondag 23 december om 9.30u zal onze bis-
schop Mgr. Gerard de Korte bij ons de H. Mis doen. Omdat hij dicht bij zijn 
mensen wil zijn, doet hij dat geregeld in een parochiekerk. De advent: een 
tijd om uit te zien naar iets nieuws en dat krijgen wij te zien als we ook echt 
op de uitkijk staan.

Dré Brouwers, pastor
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Korte berichten
Wilt u de intenties voor Kerstmis vóór 
11 december opgeven i.v.m. de aanle-
vering kopij voor Groeiend Best.
Ons parochiecentrum is gesloten van 
22 december tot 2 januari 2019.

Vieringen
Woensdag 12 december, 9.00u:
Kerstviering met ‘Vrouwen van 
Nu’ in de Sint-Odulphuskapel 
Intenties: levende en overleden le-
den van Vrouwen van Nu, bijzon-
dere intenties.

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Foutje
Deze week ontvangt u weer de 
Nieuwsbrief en het Antoniusnieuws 
in uw brievenbus. In de Nieuwsbrief 
kunt u o.a. alles lezen over de activi-
teiten en vieringen in de Kersttijd in 
onze kerk en in onze parochie. Echter: 
er staat bij onze kerk op 31 december 
een viering vermeld; dit moet zondag 
30 december zijn. 

Vieringen
Zondag 16 december, 3e zondag 
van de Advent, 11.00u, Eucharis-
tieviering met pastor Papenburg 
m.m.v. Henk Rooijackers.
Intenties: Anny Vorstenbosch-Wij-
tenburg, Mien van Ballekom-van 
Kaathoven, Dieny van den Big-
gelaar-van Lent, Annie Boeren-
kamp-Verhoeven, Riek Bijnen, 
Marietje Bressers-Jansen.

Dinsdag 17 december, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Overleden: Dieny van den Big-
gelaar-van Lent, 80 jaar en Anny 
Boerenkamp-Verhoeven, 78 jaar. 
Mogen zij rusten in vrede.

Vrijdag 14 december, 19.00u
Intentie: Voor bijzondere inten-
ties.

Zaterdag 15 december 
10.00u: Eucharistieviering in het 
buurthuis van de Heikant 
Intenties: Levende en overleden 
leden van buurtvereniging De 
Heikant, Anna v.d. Velden, Harry 
van Kessel, Jantje v.d. Loo, Mieke 
van Kollenburg-Koolen, 
17.00u: Eucharistieviering mmv 
Antoinette van Roosmalen
Intenties: Ouders de Bresser-van 
Haren, Frans Geerts en fam.

Zondag Gaudete 16 december, 
3e zondag van de Advent
9.30u: Eucharistieviering mmv 
Bert van Hoof
Intenties: Jgt. Hendrikus Ap-
peldoorn, ouders Van der Brug-
gen-de Kort, fam. Van den 
Hurk-Verbakel en dochter Anna, 
jgt. Evert van Kronenburg, Geer-
dina van Laarhoven-van Erp, jgt. 
Jan en Annie van de Sande-Es-
sens, fam. v. Vlokhoven-Pijnen-
burg, Theo en Drieka Vermeu-

len-Kemps. 
11.00u: Kinderviering
16.00u: Kerstsamenzang in de 
protestantse kerk
18.00u: Opening kerststal De 
Vleut

Gedoopt: Lucas Coolen

Overleden: Johan van der Vleu-
ten, 84 jaar en Ben van der Looij, 
78 jaar. Mogen zij rusten in vrede.


