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Korte berichten

De Gerarduskalender 2020 is te koop 
in het parochiecentrum en kost 
€ 7,40.
 
Vieringen
Woensdag 16 oktober, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 18 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 19 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang 
Intenties: Bijzondere intentie uit 
dankbaarheid, bijzondere inten-
tie voor de zieken, Jan en Betje 
Smetsers-Swaans en Marc Tonen, 
ouders Wijnands-Reijnen en zoon 
Jan, Mien Boley-van Oorschodt, 
Jan van Oorschodt, Nettie Bru-
nenberg-Meese (verjaardag).  

Zondag 20 oktober, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan Kroos (verjaardag), 
Ad Verhoeven en Riek Verhoe-
ven-van Kronenburg, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, ou-
ders Den Otter-Vera, Bert de Wit, 
Wilhelmina v.d. Meerendonk-van 
Laarhoven.

Van Franciscus naar Hubertus  
De herfst is een boeiende tijd. De natuur vertelt in geuren en kleuren dat er 
van alles gaande is. In de kerk vieren we verschillende betekenisvolle hei-
ligen en feesten. Op 4 oktober luidden om 14.00 uur de klokken om stil te 
staan bij Franciscus, die 800 jaar geleden op kruistocht de Sultan ontmoette. 
Een ontmoeting in het teken van vrede en verzoening; een oud verhaal met 
een actuele lading! Dat is het mooie van heiligenverhalen: ze lijken oud en 
in sommige opzichten achterhaald, maar als je je erin verdiept, blijken ze 
ook ons iets te zeggen te hebben. Daarom vieren we op 1 november Al-
lerheiligen, een van de oudste feesten in de kerk. Een dag later, Allerzielen, 
gedenken we de mensen die we van nabij goed gekend hebben en die ons 
‘heilig’ zijn geworden. We noemen hun namen, ontsteken een kaarsje bij 
hun foto of leggen bloemen op hun graf. Ze doen er nog steeds toe doen: 
uit het oog, maar niet uit het hart. Uit de tijd en thuisgekomen in de eeu-
wigheid. En dan zondag 3 november. Om 11.00 uur is er bij de H. Eik een 
Hubertusviering. Hubertus, die van heidense jager bisschop werd na een 
bijzondere ervaring op Goede Vrijdag, is de patroonheilige voor de jagers 
en het wild. De band tussen mens en dier wordt gezegend, alsmede de Hu-
bertusbroodjes, die daarna gegeten worden door de aanwezige mensen én 
dieren. Een teken dat de Schepper zorgt voor alles wat leeft!
 
Pastor Wilfred van Nunen

Vieringen
Zondag 20 oktober, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist).

Antoniuskerk

Eerste H. Communie  
In Best bereiden we gezamenlijk vanuit de H. Antonius- en de Sint-Odul-
phuskerk de kinderen voor op de dit bijzondere feest. Komend jaar is de 
Eerste Communieviering op zondag 17 mei 2020 in de Sint-Odulphuskerk. 
De informatieavond wordt gehouden in november. 

Intenties: Ad van der Vleuten, 
Harrie van Logten

Dinsdag 22 oktober, 09.30u géén 
viering
Dinsdag 22 oktober, 19.00u Ge-
bedsdienst ‘Om te breken en 
delen’, voorbereidingsavond H. 
Vormsel

Overleden:
Harrie van Logten, 89 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.


