
Joachim en Anna 
Bij droog weer is er op zondag 23 juli om 10.00u. bij de kapel in Aarle een 
viering in de open lucht. Er is dan geen viering in de kerk. Het is fijn als vas-
te kerkgangers die iemand kunnen meenemen in de auto, en mensen die 
graag mee willen rijden, zich even melden.
We vieren dan in ons dorp het feest van Joachim en Anna, met een knipoog 
naar deze tijd. De kerkelijke feestdag is op 26 juli en dan is er bij Sint-Anna-
kapel een viering met de ‘Vrouwen van Nu’, die de H. Anna als patroon heb-
ben. Verbondenheid van mensen is belangrijk en zeker ook familiebanden. 
Bij het feest van Joachim en Anna gedenken wij de ouders van Maria. In de 
Sint-Annakapel staat een prachtig beeld van Anna ten drieën, een beeld van 
Anna met Maria en Jezus. We weten allemaal hoe blij mensen kunnen zijn 
met een kleinkind; het is als een nieuwe lente die doorbreekt. Meestal heb-
ben grootouders meer tijd en kunnen ze echt genieten van hun kleinkind; 
zo zal het voor moeder Anna ook geweest zijn. De Kerk viert dit feest ook 
om vreugde uit te drukken over ouders en grootouders, over familieverban-
den. Ze kunnen ontzettend veel betekenen en zijn het eerste netwerk, waar 
we geborgenheid in kunnen vinden. Nu onze maatschappij steeds meer 
zorg voor ouderen verschuift naar mantelzorg, worden die familiebanden 
weer erg actueel. We zullen de maatschappij op haar verantwoordelijkheid 
voor de zorg moeten blijven wijzen, maar dan nog, is juist een warme band 
met kinderen en kleinkinderen een extra kracht. We hebben elkaar nodig 
en daarvoor zijn goede verhoudingen belangrijk, vooral in onze families!

Dré Brouwers, pastor

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

Verleden en 
heden

In juli zijn er in onze kerk foto’s 
te zien van diverse feestelijke mo-
menten die in onze kerk gevierd 
werden. In de loop van het ruim 
65-jarig bestaan van de H. Anto-
niuskerk zijn dat er veel geweest! 
Onze Antoniuskerk is nog steeds 
in gebruik en nog steeds een ge-
bouw om trots op te zijn! Dat la-
ten al die foto’s zien!

Op vrijdagochtend, als de kerk 
open is, is er ook een PowerPoint-
presentatie met veel foto’s van 
mooie momenten, ondersteund 
door muziek. U kunt gewoon in 
een van de banken plaatsnemen 
en genieten. In een redelijk korte 
tijd, krijgt u een mooi beeld van de 
historie, en dat in de kerk van nu!

Openingstijden 
parochiecentrum: 
Ons parochiecentrum is van 15 
juli t/m 25 augustus elke werkdag 
geopend van 09.00-12.00u., behal-

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Thema-avond 
Christelijke 
Meditatie

Elke woensdag wordt er van 
20.00-20.45u gemediteerd in de 

ve op woensdag.

Vieringen
Vrijdag 14 juli: Kerk geopend van 
09.00u-12.00u
Zondag 16 juli, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijakers 
(organist)  

Intenties:
Piet van Kemenade, Jan Brands, 
Huub Verleg en Wouter Staals

Gedoopt:
Angelino van der Donk

Odulphuskapel. Elke tweede 
woensdag van de maand drinken 
we aansluitend met elkaar koffie 
of thee in het parochiecentrum en 
is er gelegenheid om ervaringen 
uit te wisselen en vragen te stellen. 
Op 12 juli is het thema: Hoe be-
reiden we ons voor op meditatie? 
Zowel het wekelijks mediteren 
als de maandelijkse thema-avond 
is voor iedereen toegankelijk. 
Dankzij de gastvrijheid van de 
parochie zijn er aan de deelname 
geen kosten verbonden. Hebt u 
vragen of wilt u vooraf informatie 
over de bijeenkomsten? Neemt u 
dan contact op met John de Vet, 
tel. nr. 0499-871123 of per e-mail 
naar odulphuskapel@wccm.nl.  
Wij ontmoeten u graag op woens-
dagavond 12 juli!

Openingstijden
parochiecentrum:
Ons parochiecentrum is van 15 
juli t/m 25 augustus geopend op 
dinsdag en vrijdag van 09.00-
12.00u.

Vieringen
Woensdag 12 juli: 19.00u: Eucha-
ristieviering in de Sint-Annakapel 
Aarle
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de 
WCCM

Vrijdag 14 juli, 19.00u: Eucharis-
tieviering in Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders Van den Bigge-
laar-van de Meulengraaf en doch-
ter Maria.

Zaterdag 15 juli, 17.00u: Eucha-
ristieviering met volkszang
Intenties: Jo Gijselhart (verjaar-
dag).
Zondag 16 juli, 9.30u: Eucharis-
tieviering met orgelbegeleiding
Intenties: Ter nagedachtenis van 
overleden familieleden Van Do-
ren, jgt. Toon de Koning en Anna 
de Koning-Scheepers, jgt. Dien-
tje Hulsen,  Thérèse en Mathilde 
Beekman, Leo Walravens (verjaar-
dag), ouders Russens-Putmans en 
zoon Jan en dochter Ria, ouders 
Versantvoort-van Lamoen, ou-
ders de Koning-Verhagen, ouders 
Van de Ven-Schepens en dochter 
Francien, ouders Van den Hurk-
de Louw.

Overleden: Jo Thoonen, 85 jaar 
en Marietje van de Sande-Bree-
kelmans, 84 jaar.

Mogen zij rusten in vrede. 

 


