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Odulphuskerk

Korte berichten

Graag de intenties voor Kerstmis vóór 
10 december opgeven i.v.m. aanleve-
ring kopij voor Groeiend Best.
Ons parochiecentrum is gesloten van 

Op weg naar kerstmis
Tegenwoordig heeft iedere dag een andere bestemming. Ook in de kerk zo-
als nu de advent. Zo is het op 10 december de dag van de mensenrechten. 
Wij hebben in het eerste weekend van de advent al een actie gevoerd voor 
Amnesty. De maand december gonst van de goede bedoelingen. Naast 
de gezelligheid zijn er ook meer bezinnende momenten. In alle plaatsen 
van onze parochie is daarom topdrukte. Zo is er in de Sint-Odulphuskerk 
op 15 december om 11.00 uur de kinderviering met aandacht voor de 
goede-wensen-boom op het kerkplein. Bovendien beginnen wij dan een 
noveen. Dat is een periode van negen dagen, waarin wij de kinderen en hun 
ouders uitnodigen om elke avond rond bedtijd even te bidden om ons ook 
innerlijk voor te bereiden op kerstmis. In de H. Antoniuskerk in Best is die 
dag tevens de kerstsamenzang om 16.00 uur. Die avond is ook de opening 
van de kerststal in de Vleut om 18.00 uur. Toch is niet alleen belangrijk dat 
wij iets onder de aandacht brengen. Wij willen vooral innerlijk toeleven naar 
een dieper en gelukkiger bestaan en daarom gaan wij samen op weg naar 
kerstmis.

Dré Brouwers, pastor

Vieringen
Zondag 15 december, 3e zondag 
van de Advent, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Jan Kievit (orga-
nist)
Intenties: Jan en Mien van Balle-
kom-van Kaathoven, Sjef en Nel-
lie Frederiks-v.d. Wijdeven, Jan en 
Mia de Wert-v.d. Heuvel.
16.00u: Kerstsamenzang.

Dinsdag 17 december, 09.30u 
Avondmaalkapel. Woord- en com-
muniedienst met aalmoezenier 
Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.

Antoniuskerk
24 december 2019 tot 2 januari 2020.

Vieringen
Woensdag 11 december, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties

Vrijdag 13 december, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Ouders De Bresser-van 
Haren, fam. v.d. Sande-van Kol-
lenburg.

Zaterdag 14 december, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overleden familie, Mie-
ke van Kollenburg-Koolen.

Zondag 15 december 3e zondag 

van de Advent
9.30u: Eucharistieviering mmv 
Bert van Hoof
Intenties: Fam. Van den 
Hurk-Verbakel en dochter Anna, 
ouders Van den Hurk-de Louw, 
ouders v.d. Ven-Schepens en 
dochter Francien, fam. Van Vlok-
hoven-Pijnenburg, Theo en Drie-
ka Vermeulen-Kemps.
11.00u: Kinderviering ‘Op weg 
naar Kerstmis’ voor kinderen van 
3 -10 jaar en hun (groot)ouders 
en/of broertjes en zusjes.
18.00u: Opening kerststal in De 
Vleut.


