Voor het behoud van een goede
ledenadministratie van uw parochie
Doe mee aan de overheidsconsultatie
over de SILA-regeling!
De Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie, SILA, krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en deze
informatie wordt gedeeld met de belanghebbende parochies. Dit
systeem zorgt dat de ledenadministratie van de parochies actuele
gegevens bevat.

‘Mijn kerk verbindt’
Met deze pakkende titel start deze week de actie Kerkbalans. Kerkbalans is
een jaarlijks initiatief van de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oudkatholieke kerken. Voor gelovigen en niet-gelovigen is een kerk méér dan een
plek waar kan worden gebeden. Mensen ontmoeten er vrienden, raken er
geïnspireerd en weten zich ook buiten het kerkgebouw gesteund.
Ook de kerkgemeenschappen van Best zijn actief op velerlei gebied. Om
al deze activiteiten en bijvoorbeeld het onderhoud van de kerkgebouwen
mogelijk te maken is er de actie Kerkbalans. Jaarlijks dragen parochianen en
anderen bij aan de kosten van de parochie want we ontvangen geen enkele
subsidie en slechts geringe inkomsten uit de bijdragen voor uitvaarten, huwelijken en dergelijke.
Het jaarthema is ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbonden met
God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast
in geloof en verbinden ons met de mensen die steun nodig hebben. Nu het
steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan
die verbinding, doe mee met kerkbalans.
Binnenkort ontvangt u via een van onze vrijwilligers post over de actie
Kerkbalans. Mogen we op u rekenen?
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Korte berichten
Van de jaren 2003 t/m 2016 hebben wij nog een aantal doopschelpjes in het PC (Parochiecentrum) liggen. U kunt die nog ophalen. Op werkdagen is het PC open
tussen 09.00u en 12.00u.
Vieringen
Woensdag 1 februari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Matty Geertsen (sterfdag), Mevr. Van Wanrooij.

Vrijdag 3 februari, 1e vrijdag van
de maand:
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste in de Sint-Odulphuskapel
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 4 februari:
14.30u: Plechtige huwelijksviering
Harm van Kemenade en Bregje
Swinkels
17.00u: Eucharistieviering m.m.v.
koor Zingen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven,
ouders Peters-van de Meerendonk
en dochters Ria en Margriet, jgt.
en verjaardag Marty van der Pas.
Zondag 5 februari, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van
Oirschot, Piet en Marie van Genugten-van Eerdt, jgt. Joanna van
Kuik-Kuypers, Hein van Vlokhoven, Theo van de Sande, Jos van
Dijk en zoon Gerd-Jan.
Overleden: Piet Wouters, 84 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Wat een werk!
De actie Kerkbalans wordt vanuit de parochie georganiseerd wat
betreft drukwerk etc. De gepersonaliseerde post wordt bij allen
die als R.K. in Best ingeschreven
staan, bezorgd. Parochianen die
een voorkeur hebben aangegeven
voor een andere dan de kerk waar
ze geografisch bij horen, krijgen de
post van die geloofsgemeenschap.
Het belang van de actie wordt in
een folder en begeleidend schrijven en in het artikel van pastor
Van Lieverloo uitgelegd. U kunt,
door het invullen van het formulier aangeven dat u meedoet en
voor welk bedrag. De hele organisatie (bestellingen, maken brieven, vullen enveloppen, stickers
erop, looplijsten compleet maken
etc.) moet ertoe leiden dat de lopers vanaf deze week in Best op
pad kunnen om de enveloppen bij
de mensen te bezorgen. Er is veel
werk verzet! Heel veel dank aan
allen en hopelijk levert het ook
veel op!
Vieringen
Zondag 5 februari, 11.00u
Eucharistieviering, pastor Verhoeven m.m.v. de Cantors en Bert de
Laat.
Intenties: Mevr. Vervloet-Jochems,
Henny Bastian
Dinsdag 7 februari, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel, pastor Van Lieverloo
Intenties: Henny Bastian
Overleden:
Henny Bastian, 51 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

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

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die er in 2018 toe
leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen
worden verstrekt aan SILA.
De overheid heeft een internet consultatie geopend die loopt tot 3
februari 2017. Wij roepen u op om van deze internetconsultatie gebruik te maken. Voor een goede ledenadministratie is het van groot
belang dat deze uitwisseling van gegevens gehandhaafd blijft.

Reageer a.u.b. vóór 3 februari 2017
want op die datum sluit de internetconsultatie
over de SILA-regeling!
Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsulatie
over de SILA-regeling?
Ga naar de internetpagina https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen Middels deze internetpagina kunt
u deelnemen aan de internetconsultatie inzake de SILAregeling
Ga vervolgens onderaan deze pagina naar het kopje: ‘Reageer op
consultatie’
Klik op: ‘Geef uw reactie op deze consultatie > ‘.
In het tekstblok dat zich opent, treft u de tekst aan ‘Vraag Wilt u
reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.’ In het
rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven dat de verstrekking van
adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven. Gebruik vooral uw eigen woorden. De volgende argumenten
kunnen u hierbij helpen:
- Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de
samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren
om hun ledenadministratie op orde te houden;
- SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede
administratie te voeren;
- SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de
ledenadministratie;
- Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat
zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk
uit beeld raken;
- SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.
Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op ‘Verder >’ (u hebt dan
“stap 1” afgerond).
U hoeft geen bestand toe te voegen; dat is “stap 2”, die u hiermee
kunt overslaan door opnieuw op ‘Verder >’ te klikken).
Bij “stap 3” voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw
persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden
gebruikt voor het verwerken van uw inzending.
Als u ermee akkoord gaat (dit is niet noodzakelijk) dat uw reactie
wordt gepubliceerd op de website, dan kunt u dat onderaan de internetpagina aanvinken.
Noodzakelijk is wel, dat u ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen
en ik ga hiermee akkoord.’ aanvinkt. Na een klik op ‘Inzenden’ is
het eerste gedeelte afgerond. U krijgt een bevestigingsmail toegestuurd, waarin een link staat naar de consultatiewebsite, die u moet
aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is dus van belang dat
u uw emailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de link in de
bevestigingsmail.
Hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking!

