
Veranderingen?
Sommigen klagen dat de Kerk onvoldoende inspeelt op veranderingen. 
Anderen vinden elke verandering een brug te ver. Onlangs werd een kleine 
wijziging aangebracht in het ‘Onze Vader’. We kennen het bijna allemaal. 
Ook ikzelf murmel vaak onnadenkend dit oud ritueel gebed als er geen 
plek is voor eigen woorden. Het klinkt vertrouwd. Toch is er juist een kleine 
verandering in dit gebed: ‘En vergeef ons onze schulden zoals ook wij ver-
geven aan onze schuldenaren’. Goed bekeken klopt dit: je vergeeft immers 
geen schulden, maar mensen. Je maakt weer plaats voor iemand in je leven. 
‘En breng ons niet in beproeving’. Beproeving is een ruimer begrip, rijker aan 
betekenis dan ‘bekoring’. Een beproeving kan ook te maken hebben met 
verdriet en lijden. Als het leven ons beproeft, is het goed als God en de me-
demens ons er doorheen helpen. 
Het zal toch nog wennen zijn. We zullen nog vaak ontdekken dat de oude 
woorden ons vanzelfsprekend uit de mond rollen. In de nieuwe tekst zijn we 
dichter bij onze Vlaamse buren gekomen en dichter bij onze protestantse 
medechristenen. Dichter bij God blijven we met elk gebed, ook met de oude 
tekst. Daar verandert niks aan. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

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

Wat staat er 
op de planning?

We zijn blij met het feit, dat onze 
bisschop, Mgr. De Korte op zon-
dag 12 maart bij ons op bezoek 
komt. Die zondag zal hij voorgaan 
in de eucharistie en is er ook ge-
legenheid hem te ontmoeten. Hoe 
het programma er precies uit gaat 
zien, zullen we in overleg met hem 
afspreken. In ieder geval bent u 
van harte uitgenodigd! We houden 
u op de hoogte!

In de Veertigdagentijd organiseren 
we weer wakes in onze kerk. Wat 
het thema wordt en de verdere in-
vulling? Daar wordt aan gewerkt 
en als er meer bekend is, hoort 
u dat. In ieder geval: u bent van 
harte welkom!

De vieringen in de Goede Week 
kennen dit jaar een andere orga-
nisatie. We werken als parochie 
meer samen en dat leidt ertoe 
dat ons Lidwinakoor gaat zingen 
tijdens de viering van Goede Vrij-
dag in de Sint-Petrusbasiliek. Het 
programma voor die week kunt u 
t.z.t. lezen in de Nieuwsbrief en in 
Groeiend Best. 
 

Vieringen
Zondag 19 februari, 11.00u   
Eucharistieviering, pastor Papen-
burg m.m.v. het Lidwinakoor. 
Intenties: Henny Bastian.

Dinsdag 21 februari, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel.
Intenties: Henny Bastian.

Korte berichten
Namens de contactgroep van onze 
kerk wil ik Piet van de Ven heel 
hartelijk danken voor zijn sponso-
ring van de nieuwe togen en su-
perplies voor de acolieten.
Op zaterdag 25 februari is er weer 
een gezellige Carnavalsviering in 
de Sint-Odulphuskerk om 18.30u.

Vieringen
Woensdag 15 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-

Odulphuskapel 
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties.
20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de WCCM 
(World Community of Christian 
Meditation).

Vrijdag 17 februari, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Ouders Thomas van 
Kessel-Vennix en overleden fami-
lieleden.

Zaterdag 18 februari, 17.00u: 
Eucharistieviering m.m.v. Antoi-
nette van Roosmalen
Intenties: Johan en Drieka Schee-
pers-Venmans, Corrie van Sum-
meren-van Dongen en ouders, ter 
herinnering aan Martien en Mar-
cel van Laarhoven.

Zondag 19 februari, 09.30u:
Eucharistieviering met gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Corrie Duquesnoy, jgt. 
Lambert van de Ven, overleden fa-
milie van Vlokhoven-Pijnenburg, 
Ans Geurts-van Enckevort.

Overleden: Frits Caris, 85 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.


