
Eerste Communie 
in de RK Kerk 

Dit jaar doen weer 55 Bestse kinderen mee met de voorbereiding op hun 
Eerste Heilige Communie. In Best werken de Antoniuskerk en Odulphuskerk 
samen zodat de kinderen gemeenschappelijk worden voorbereid. 
Spelenderwijs worden de kinderen aan de hand genomen om nader kennis 
te maken met de persoon Jezus van Nazareth, zijn doen en laten en het 
laatste avondmaal dat hij met zijn leerlingen had. Spelenderwijs ontdekken 
de kinderen de onderliggende waarden.  
“Denk aan Mij en doe als Ik”. Misschien is dat wel de meest kernachtige zin 
waarmee we ons geloof onder woorden brengen. Als we met elkaar het Brood 
breken in de kerk brengen we Jezus opnieuw tot leven. Daarbij is iedereen 
welkom. De kinderen worden bij naam genoemd. Een naam doet ertoe.  Heel 
zorgvuldig hebben ouders die naam uitgezocht, soms met een voorbeeld 
van iemand die hen dierbaar is voor ogen. Tijdens de presentatieviering op 
26 maart in de H. Antoniuskerk worden de kinderen met name genoemd en 
voorgesteld.  Er zullen nog meerdere bijeenkomsten volgen waaronder de 
Vastenmaaltijd op Witte Donderdag in de Antoniuskerk. 
Eerste stappen op weg naar de uiteindelijke Eerste Communie op 21 mei. 
We hopen dat de kinderen veel opsteken van de waarden en normen die in 
het leven van Jezus centraal stonden en waarbij de menselijke waardigheid 
altijd voorop staat. We kunnen dat in praktijk brengen door voor elkaar zo 
goed als God te zijn. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

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

Goede moed
In de voorbereiding naar de eu-
charistieviering van 12 maart, 
waarin onze bisschop, Mgr. Dr.  
G.J.N. de Korte voorging, is er veel 
werk verzet! Natuurlijk door allen 
die bij de liturgieviering betrok-
ken zijn en degenen die ervoor 
zorgen dat onze kerk er keurig 
gepoetst en versierd uitziet. Maar 
dit bezoek was méér: heel belang-
rijk was ook de ontmoeting met 
de bisschop en met elkaar. Mgr. 
De Korte had in de voorbereiding 
aangegeven nieuwsgierig te zijn 
naar wat er bij de mensen, die de 
geloofsgemeenschap van de H. 
Antoniuskerk vormen, leefde en 
leeft. We hopen dan ook dat het 
met elkaar in gesprek gaan, onder 
het genot van een kopje koffie, zo-

wel onze parochianen als de bis-
schop, opgeleverd heeft wat men 
ervan verwachtte. Tijdens laatste 
weken, spraken diverse men-
sen hun hoop/verwachting over 
het bezoek uit. We hoorden o.a. 
‘Fijn dat Mgr. De Korte de moeite 
neemt om naar ons toe te komen, 
steun in de rug, stemt hoopvol, 
geeft goede moed om verder te 
gaan!!’
In de komende Nieuwsbrief leest 
u meer over het bezoek.
 

Vieringen
Zondag 19 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Bijzondere intentie
Paulus van Berendonk
Maandag 20 maart, 19.15u:
Gebedswake op weg naar Pasen
18.30u.: voorbereidingsavond 
Eerste Communie op het Paro-
chiecentrum. 
I.v.m. de wakes in de veertigda-
gentijd op maandagavond, ver-
valt de viering op dinsdagoch-
tend.
Gedoopt: Robin de Kort

Korte berichten
Het “alziend oog” in de hal van 
de kerktoren is gerestaureerd. Het 
was door vandalisme vernield.

Diaken van Lieverloo zal voor-
gaan in de viering van zaterdag 18 
maart om 17.00u.

Vieringen
Woensdag 15 maart, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel 
Intenties: 
ouders C. Vogels-van Erp en 
schoondochter Nellie.
20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de WCCM 
(World Community of Christian 
Meditation).
20.00u: Geloofsgesprek in de pas-
torie.

Vrijdag 17 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: 
Voor bijzondere intenties.

Zaterdag 18 maart, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Nel van de Meulen-
graaf-Geerts.

Zondag 19 maart, 3e zondag van 
de vasten, 09.30u:
Eucharistieviering mmv zanggroep 
Van den  Biggelaar
Intenties: 
Henricus de Bresser (verjaardag),
Pieter Bressers (verjaardag), 
jgt. Janus Walravens, ouders Van 
den Biggelaar en zoon Henk, ou-
ders van Sonsbeek-Liefkens, Jan, 
Gerry en tante Cor, Janus van 
Overdijk (verjaardag).

Odulphuskerk


