
In vertrouwen...
Onze nieuwe bisschop Gerard de Korte heeft zijn beleidsplan gepresen-
teerd. Hij wil een bruggenbouwer zijn, iemand die oproept om de verdeeld-
heid te overwinnen. Een man die begrepen heeft wat er onder de mensen 
leeft en dat goed kan verwoorden. Het is bemoedigend om te lezen. Ik denk 
dat de kracht van het beleid is, wat in de inleiding staat. Daar legt hij zijn 
wapenspreuk “Confidens in Christo” (vertrouwen op Christus) uit. Het is een 
oproep die om een groot geloof vraagt. Wat wij in de kerk mogen ervaren 
en doen, nemen wij waar als mensenwerk. Dat geeft vaak teleurstelling en 
verdeeldheid, zelfs als we het allemaal goed bedoelen. Toch geloof ik in het 
geheim van die paar woorden. Als ik dat vertrouwen geef, gooi ik heel mijn 
werk over een andere boeg. Iedereen die dat doet, komt enigszins los te 
staan van zijn eigen werk. Het is dan gemakkelijker om een gezamenlijke 
weg te zoeken; een weg langs de klippen van verdeeldheid. Als wij dat niet 
doen, blijft iedereen in zijn eigen manier van denken en handelen en zeg-
gen we over een tijd: zie je wel, dit haalt ook niets uit. In vertrouwen op 
Christus betekent dat wij vrijere mensen worden. In de verbondenheid met 
Christus lag het geheim van de Kerk altijd al en nu is het een goed funda-
ment voor de toekomst van ons bisdom.

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Voorbereiding  
H. Vormsel 

Als voorbereiding op het H. Vorm-
sel hebben de kinderen een tocht 
gehouden in onze kerk en op het 
kerkhof. Daar ontmoetten ze vrij-
willigers, die hen uitlegden wat er 
in de kerkgemeenschap gebeurt 
zoals o.a. dopen, uitvaarten en 
zondagsdiensten. Er werd met 
aandacht geluisterd en vragen ge-
steld. Er was veel interesse in het 
doopboek, waarin sommigen hun 
eigen naam konden lezen. Door 
de doop wordt men ingeschreven 
in de R.K.-kerk, een keuze die hun 
ouders voor hen hadden gemaakt. 
In diezelfde gemeenschap deden 
ze hun eerste H. Communie en nu 
het H. Vormsel. De keuze gaan ze 
zelf steeds meer bepalen, op weg 
naar volwassenheid. Natuurlijk 
kunnen ouders en de kerk hierbij 
een steuntje in de rug geven en hen 
”leren te leven met het leven!”   

Vieringen
Zondag 23 oktober, 11:00 u:
Eucharistieviering pastor Papen-
burg m.m.v. projectkoor SOL   
Intenties: Riek Bijnen – v.d Wa-
terbeemd. Jan Brands
                
Dinsdag 25 oktober, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Jan Brands

Overleden:
Jan Brands, 82 jaar. Moge hij rus-
ten in vrede.

Korte berichten
• Op 21 oktober is in het Heer-
beeck College een bijeenkomst 
met als thema: ‘Behoud van ons 
leefmilieu’. Tegenover pessimisti-
sche geluiden zijn plannen nodig 
maar ook visie. Voor dit laatste 
doen we een beroep op Mgr. De 
Korte. Onze bisschop zal de brief 
van paus Franciscus ‘Laudato si’ 
bespreken. De toegang is gratis, 
maar men moet zich aanmelden 
per mail (jhn23vat@gmail.com).  
De avond begint om 20.00u.
• In het weekend van 22-23 okto-
ber is er een extra collecte vanwe-
ge wereldmissiedag.

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

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

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

Antoniuskerk

• De Gerarduskalender is voor 
€6,75 verkrijgbaar op het Paro-
chiecentrum.

Vieringen
Woensdag 19 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties.
Vrijdag 21 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Ouders van de Sande-
van de Biggelaar en zoon Jan, ou-
ders Essens-Latijnhouwers. 
Zaterdag 22 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Can-
tors
Intenties: Arnoldus van de Ven en 
Maria van de Ven-Latijnhouwers.
Zondag 23 oktober, 09.30u:
Eucharistieviering  met gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Jgt. Riek Verhoeven, 
Gonnie de Bresser, ome Ad en 
tante Riek Verhoeven-van Kro-
nenburg, ouders Vugts-de Bres-
ser en overleden familie, Nard en 
Lena Hazenberg, jgt. Pieta van de 
Meulengraaf-Spanjers, jgt. Piet 

van de Meulengraaf, jgt. Doortje 
Witlox-van den Akker.

Gedoopt: Jacelynn Versteden


