
Barmhartigheid binnen en 
buiten de Kerk 

In het weekend van 18 november werd voor de tweede keer ‘Wereldarmen-
dag’ gehouden, een internationaal initiatief van paus Franciscus. Deze dag 
werd vorig jaar door de paus ingesteld, aan het eind van het Barmhartig-
heidsjaar. Zelf ging hij aan tafel met 1500 armen uit Rome. 
Voorafgaand aan deze dag stond een week lang een medische hulppost 
onder de colonnes van het Sint-Pietersplein. Armen, daklozen en migranten 
konden er veertien uur per dag terecht bij huisartsen, verplegers en spe-
cialisten zoals cardiologen, gynaecologen, kinderartsen, dermatologen en 
reumatologen. Op deze wijze werden de Evangelische woorden in praktijk 
gebracht. 
Ook in de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk en in de hele parochie 
van Sint-Odulphus van Brabant (dus ook in Oirschot en de Beerzen) werd 
aan de ‘Wereldarmendag’ aandacht besteed. In de kerken werd door men-
sen van de Voedselbank verteld over hun werk en konden kerkbezoekers 
een houdbaar product meebrengen. De vrijwilligers van de voedselbank 
kunnen niet alleen terugzien op volle manden met producten, maar ook op 
een zinvolle gelegenheid om de armoedeproblematiek in ons eigen land 
aan de orde te stellen. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op ma-di-do-vrij 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

Korte berichten
Vanaf 8 december staat er het kerk-
plein een mooie grote kerstboom. 
Hierin kunnen alle Bestenaren foto’s, 
goede wensen, maar ook een mooie 
boodschap of gedicht hangen. U kunt 
dit thuis al voorbereiden en dan ter 
plaatse in de boom hangen. Wij zor-
gen ook voor geplastificeerde papie-
ren kerstballen en stiften zodat u ook 
ter plaatse iets op kunt schrijven. Op 
zaterdag 8 december wordt de kerst-
boom na de viering van 17.00u inge-
zegend en kunt u, onder het genot 
van een glaasje glühwein, de eerste 
wensen in de boom hangen.

Antoniuskerk

Odulphuskerk

De ster
De kerststal staat al in onze kerk. Dit 
weekend hangt ook de ster boven 
de stal. Sterren kennen we ook in 
gemeenschap: onze vrijwilligers! Ze 
werken in stilte, hoeven geen com-
plimenten, maar zorgen ervoor dat 
al het werk gedaan wordt. Dankzij 
hen b.v. ziet het kerkhof er mooi uit, 
is ons parochiecentrum geopend, de 
kerk versierd, worden de Nieuwsbrief 
en het Antoniusnieuws gemaakt en 
bezorgd, liggen het verhaal en gebed 
klaar, worden uitvaarten geregeld, do-
pen afgesproken etc. En ook de ker-
kledenadministratie en de actie kerk-
balans vragen menig vrij uur. Sterren 
zijn het, allemaal!

Vieringen
Zondag 9 december, 2e zondag 
van de Advent, 11.00u, Eucharis-
tieviering met pastor Papenburg 
m.m.v. Henk Rooijackers.
Intenties: Anny Vorstenbosch-Wij-
tenburg, Mien van Ballekom-van 
Kaathoven.

Dinsdag 11 december, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Overleden: Mien van Balle-
kom-van Kaathoven, 93 jaar. 
Moge zij rusten in vrede.

Vieringen
Woensdag 5 december, 9.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 7 december, 1e vrijdag 
van de maand
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intentie: Ouders van den Bigge-
laar-v.d. Meulengraaf en dochter 
Maria.

Zaterdag 8 december, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang 
en cantor 
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. fam., overl. fam. 
Van der Looij-van Eert, ouders 
Van Rosendaal-v.d. Biggelaar.

Zondag 9 december 2e zondag 
van de Advent, 9.30u:
Eucharistieviering met orgelmu-
ziek
Intenties: Jan en Anna Lucia-de 
Koning (verjaardag), Harrie v.d. 
Sande nms vrijwilligers pastorie-

tuin, fam. Rovers-van Gestel, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, ou-
ders v.d.Sande-v.d Ven, ter nage-
dachtenis overl. familieleden van 
Doren, jgt. Cees v. Beers en Ria v. 
Beers-van Oirschot.

Overleden:
Wil de Bresser, 63 jaar. Moge hij 
rusten in vrede.


