
Fakkeltocht voorafgaand 
aan herdenking.  

Elk jaar op 24 oktober wordt de bevrijding van Best herdacht. Dit jaar zal er 
voor het eerst een fakkeltocht voorafgaan aan deze herdenking. 
We beginnen met een gedicht en een lied gezongen door SOL. De start is in 
het Kruispark en de gaat naar de Koetshuistuin, om daar aan te sluiten bij de 
reguliere herdenking. Doedelzakspeler Willie McVean zal de tocht begelei-
den. De fakkeltocht staat in het teken van vrede, verdraagzaamheid en vrij-
heid. Het licht en de warmte van de fakkels staat voor het licht dat we voor 
elkaar willen vormen, de tolerantie en inzet in onze samenleving waarmee 
saamhorigheid en vrede worden ondersteund. De fakkeltocht verbindt de 
historie van de gevallen Bestenaren en de bevrijding en is een teken van de 
levende wens naar vrede. 
De tocht is een samenwerking van het comité Herdenking Best en de Best-
se Raad van Kerken. Samenleven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. 
Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, achtergrond of levensovertuiging 
we ook hebben. 
Voor (kleine) kinderen zijn er veilige ledlampjes. Loopt u ook mee op 24 
oktober om 18.00u?

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Begraafplaats
Bij controle van onze begraaf-
plaatsadministratie is gebleken 
dat er contactadressen niet meer 
juist zijn. Dit is vooral het geval 
met de oudere graven. Vóór Al-
lerheiligen/Allerzielen worden op 
deze graven brieven geplaatst om 
in contact te komen met de nabe-
staanden, zodat wij weer kunnen 
beschikken over de juiste con-
tactgegevens. Wij vragen eenieder 
die van betreffende graven nabe-
staanden kent, dit aan ons door 
te geven zodat wij deze mensen 
kunnen benaderen. Bij voorbaat 
onze dank!

Vieringen
Zondag 28 oktober, 11.00u
Allerheiligen. Eucharistieviering 
met pastor Papenburg m.m.v. het 
Lidwinakoor.
Intenties: Peggy Dittrich-Butter-
field, Regina van Deursen-Beek-
man

Dinsdag 30 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Korte berichten
In oktober, de rozenkransmaand, 
bidden wij vóór de viering van 
vrijdagavond om 18.30u een ro-
zenhoedje.
Allerheiligen vieren wij in het 
weekend van 27-28 oktober en 
Allerzielen op  vrijdag 2 novem-
ber om 19.00u met een gebeds-
dienst en aansluitend de zegening 
van de graven op het kerkhof.
Op zaterdag 27 oktober zullen de 
a.s. vormelingen zich presente-
ren in de viering van 17.00u. Het 
vormsel wordt toegediend door 

Mgr. Gerard de Korte op zaterdag 
24 november om 19.00u in de H. 
Antoniuskerk. 

Vieringen
Woensdag 24 oktober, 9.00u:  
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 26 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ad Korsten.

Zaterdag 27 oktober, 17.00u 
Allerheiligen: Eucharistieviering 
met presentatie vormelingen
Intenties: Sjaan v. Hal-v. Kollen-
burg (verjaardag), Marc Tonen 
nms Nellie Tonen-Smetsers, ou-
ders De Bresser-v. Weert en zoon 
Frans, Jo Verhagen-van Kuik (ver-
jaardag).

Zondag 28 oktober,9.30u:
Allerheiligen: Eucharistieviering 
met het gemengd koor
Intenties: Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, jgt. Pieta en Piet 
v.d. Meulengraaf,

jgt. Doortje Witlox-v.d. Akker, 
Bernard van den Dungen, Harrie 
v.d. Sande nms familie Essens, jgt. 
Marinus Latijnhouwers en Rieka 
Latijnhouwers-van der Heijden, 
Sjaan van Vroenhoven-de Bresser, 
Jo van Overbeek-van Dijk (ver-
jaardag).

11.00u: Kinderviering. Thema ‘Op 
bezoek bij de Heiligen.’


