
Samen delen
Al voor de achtenzestigste keer wordt weer het Ontmoetingstriduüm ge-
houden in de Prinsenhof in Best. Dit jaar op 3, 4 en 5 september en het the-
ma is: ‘Samen delen’. We willen een paar dagen die mensen verwennen, die 
in de afgelopen maanden aan huis gebonden waren. Dit jaar was dat gedu-
rende de warme zomerdagen geen pretje. Toch was het een zomer om van 
te genieten. Genieten is het mooiste als je alle dagen aan kleine dingen iets 
aardigs mag beleven. Dat ligt niet aan de buitenwereld, dat doe je vanbin-
nen. Het is een kunst, een levenskunst, maar het helpt om moeilijke dagen 
een beetje kleur te geven. Toch blijft het gezellig om samen te delen. Als je 
al blij kunt zijn met kleine dingen, dan zijn het misschien juist de gasten die 
dit triduüm tot een succes maken. Het is ook speciaal, dat intussen deelne-
mers uit heel de parochie van Sint-Odulphus van Brabant onze gasten zijn. 
Wij zijn een grote parochie geworden, over de oude grenzen heen, maar wij 
hebben nog steeds dezelfde idealen, die wij putten uit de Blijde Boodschap. 
Samen delen is er één van en daarvan is aandacht voor elkaar misschien 
nog wel het belangrijkste in onze tijd!
 
Dré Brouwers, pastor
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Odulphuskerk
Vieringen
Zondag 1 september, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, mmv Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Lenie van der Kal-
len-Raaijmakers, Ton Bosch 
(trouwdag)
Na afloop bent u welkom om sa-
men een kopje koffie of thee te 
drinken.

Korte berichten

Op vrijdag 30 augustus zal de Odul-
phuskapel, in een plechtige viering 
om 19.00u, aan de eredienst worden 
onttrokken. Daarbij zal een decreet 
van de bisschop worden voorgelezen. 
In deze viering zal pastoor-deken Spij-

Antoniuskerk

kers voorgaan. Na deze viering zullen 
een aantal gewijde voorwerpen over-
gebracht worden naar de Sint-Odul-
phuskerk, waar wij na een kort ge-
bed en een slotlied nog even samen 
kunnen zijn onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Vanaf dan is de kapel een profane 
ruimte. De vieringen op woensdag 
en vrijdag zullen voortaan in de 
Sint-Odulphuskerk zijn.

Vieringen
Woensdag 28 augustus
09.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering in de 
Mariakapel in De Vleut 
Intenties: Ouders Van Hak-v.d. 
Velden, Annie Seuren-van Hak, 
Sia de Jong-van Hak, Ad de Ko-
ning, Jo van Overbeek.

Vrijdag 30 augustus, 19.00u: 
Laatste eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jgt. Mies en Mien Kap-
teijns.

Zaterdag 31 augustus, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 1 september, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Anna Lucia de Koning 
(verjaardag), broers en zussen Van 
Tartwijk, Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, Jan de Koning, Betsie 
de Wert-Strijbosch en overl. fam. 
De Wert-Strijbosch, jgt. Nellie van 
Tillaart-van Kuik, jgt. Janus van 
Overdijk.

Gedoopt:
Jávey Mesters


