
Bisschop bezoekt 
H. Antoniuskerk

Op 12 maart komt onze bisschop naar de H. Antoniuskerk. Al eerder bezocht 
Mgr. dr. Gerard de Korte Best, tijdens zijn kennismakingsbezoeken aan de 
parochies en als spreker op een bijeenkomst over duurzaamheid. 
In zijn eerste notitie, “Bouwen in vertrouwen” geeft de bisschop het 
belang aan van de ontmoeting met de verschillende katholieke 
geloofsgemeenschappen. In het kader daarvan viert hij samen met ons 
de Eucharistie op 12 maart om 11.00u. in de Antoniuskerk en na afloop 
drinkt hij met ons koffie en spreekt hij graag met parochianen. Het is hem 
geenszins ontgaan dat er in de Antonius parochie een splitsing ontstaan is 
die leidde tot het ontstaan van “Antonius in beweging”, een organisatie van 
gelovigen buiten of naast de RK Kerk. Een gesprek daarover zal de bisschop 
zeker niet uit de weg gaan. 
In zijn notitie schrijft de bisschop daarover: “Ik pleit voor een hartelijke, 
gastvrije Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het katholieke huis is 
groot met ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke 
spiritualiteit”. 
Onze bisschop vindt dat goede communicatie met elkaar belangrijker is 
dan het elkaar de maat nemen. Ook geeft hij aan zich nadrukkelijk te willen 
inzetten voor eenheid bij de ontstane afsplitsingen: “katholieken horen bij 
elkaar te blijven” aldus de bisschop en dus is iedereen van harte welkom. 
“En zelfs als we elkaar niet meer bereiken, dan moeten we streven naar een 
modus vivendi en wederzijds respect” aldus de bisschop.
Wij zien uit naar een mooie viering en goede gesprekken!

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

Welkom
Voor het bezoek van Mgr. De 
Korte heeft een deskundige paro-
chiaan een mooie uitnodiging ge-
maakt. Deze staat op de website 
en ligt ook achter in de kerk. U 
bent van harte welkom!
Welkom heten we ook alle nieuwe 
inwoners van Best, die wonen in 
het gebied van onze H. Antonius-
kerk. We willen dit welkom ook 
een meer persoonlijk tintje geven. 
Wat en hoe precies? Daarover zijn 
we aan het denken en de plannen 
aan het uitwerken. 
Welkom bent u ook op de infor-
matieavond over de Vastenactie 
op 6 maart in De Enck in Oir-
schot, om 19.30 uur. Ook wij doen 
er aan mee.  
Net als voorgaande jaren houden 
wij tijdens de Vastentijd elke week 
een wake in onze kerk. De wakes 
zijn op maandagavond en begin-
nen om 19.15u. Het thema is dit 
jaar ‘De zaligsprekingen uit de 
Bergrede’. De opzet is nagenoeg 
gelijk aan vorige jaren: muziek, 
gebed en stilte, lezingen en het 
ontsteken van kaarsjes. Na afloop 
kunt u nog napraten onder het ge-
not van een kopje koffie.
U bent van harte welkom!
 

Vieringen
Woensdag 1 maart, Aswoensdag, 
19.00u: 
Aswoensdagviering, pastor Papen-
burg, m.m.v. Jan Kievit (organist) 
Tijdens deze viering kunt u het as-
kruisje ontvangen. 
Zondag 5 maart, 11.00u:   
Eucharistieviering, pastor Verhoe-

ven m.m.v. het Lidwinakoor. 
Intenties: Uit dankbaarheid
Maandag 6 maart, 19.15u:
Gebedswake op weg naar Pasen
Dinsdag 7 maart, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel, pastor Van Lie-
verloo
Intenties: Bijzondere intentie

Korte berichten
Op alle woensdagen in de veer-
tigdagentijd na Aswoensdag kunt 
u deelnemen aan een geloofsge-
sprek. Van 20.00u-21.00u. komen 
wij samen in de pastorie Hoofd-
straat 35. We gaan eenvoudigweg 
in huiselijke sfeer met elkaar in 
gesprek over wat het geloof voor 
ons betekent, de inspiratie die we 
erin vinden, de troost die het biedt 
en de vragen die het oproept. Uit-
gangspunt is telkens het evange-
lie dat de eerstvolgende zondag 
in de kerk gelezen wordt. U bent 
van harte welkom, op 8, 15, 22, 
29 maart, 5 april en dinsdag 11 
april eveneens om 20.00 uur. Op 
woensdag 12 april, in de Goede 
Week, nodigt Mgr. De Korte zo-
veel mogelijk parochianen uit om 
deel te nemen aan de Chrisma-mis 
in de Sint-Jan in Den Bosch om 
19.00u. 

Wij doen weer mee aan de vas-
tenactie, die dit jaar voor El Sal-
vador zal zijn. Een eerste infor-
matieavond zal plaatsvinden op 
maandag 6 maart in de Enck in 
Oirschot om 19.30u.
Het meditatieboekje ‘Op weg naar 
Pasen 2017’ is verkrijgbaar in het 
parochiecentrum (€5,-).
Er is een nieuwe versie van de ac-
tiviteitenfolder. Hierin staan, naast 
de standaard vieringen, alle bij-
zondere vieringen en evenemen-
ten in de Sint-Odulphuskerk. U 
kunt de folder downloaden via de 
website of een exemplaar ophalen 
in de kerk, de kapellen (Heikant 
en De Vleut), Parochiecentrum of 
publicatiebord Plus Erwin Kenter 
/ Ton Henst.  

 

Vieringen
Woensdag 1 maart, Aswoensdag: 
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel mmv rouw- 
en trouwkoor. Tijdens deze viering 
kunt u het askruisje ontvangen. 
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties. 20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de WCCM 
(World Community of Christian 
Meditation).

Vrijdag 3 maart, 1e vrijdag van 
de maand: 18.00u: Aanbidding 
van het Allerheiligste in de Sint-
Odulphuskapel
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties:  Ouders de Bresser-van 
Haren..

Zaterdag 4 maart, 17.00u: 
Eucharistieviering met koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven, 
Mien van Laarhoven-Brugmans, 
Mies Kapteijns (verjaardag), Mien 
Kapteijns-van Balkom.

Zondag 5 maart, 1e zondag van 
de vasten, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Overleden ouders Leij-
tens-van de Kerkhof, Jan en Diny 
Hulsen-van Oirschot, Hein van 
Vlokhoven, Bert en Miet Swaans, 
Jgt. Dulf en Lena van Vroenho-
ven-van de Vleuten, Cisca van 
Laarhoven-van der Hamsvoort, 
overleden ouders van der Hams-
voort-van Beers en familie, jgt. Jan 
Versantvoort.


