
ZINGEN IS TWEE KEER BIDDEN 
Deze uitdrukking hield mijn moeder me vroeger voor. Het resulteerde in 
mijn lidmaatschap van het grote kerkkoor. Er zijn nog verschillende koren 
in onze kerken van Best, variërend van gregoriaans tot jeugd en jongeren 
en biedt voor ieder wat wils.
Toen bij de ‘Sterretjesviering’ aanwezige kinderen spontaan uitgenodigd 
werden een gelegenheidskoor te vormen, stond het hele podium ineens 
vol kinderen. Zij genoten zichtbaar en de ouders met hen. Deze ervaring 
heeft ertoe geleid dat er stemmen opgingen een zogeheten Kind-ouder 
koor op te richten. Samen zingen, samen voorbereiden op een optreden. 
Het is een bijzondere ervaring die kinderen leert omgaan met een publiek 
optreden en ouders om daar met hen van te genieten. Vanzelfsprekend zal 
er dan ook gezamenlijk gerepeteerd worden en er wordt nu uitgezien naar 
een moment waarop kinderen met hun ouder(s) kunnen samenkomen en 
samen zingen. De frequentie van repetitie en optreden zal niet te hoog zijn 
omdat we rekening willen houden met het drukke programma van heden-
daagse gezinnen. Als u geïnteresseerd bent kunt u dat laten weten per mail: 
info@antoniusparochie.nl 
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Korte berichten

Zaterdag 2 maart is in onze kerk de 
carnavalsviering om 18.30u; dit is een 
gebedsdienst.
In de veertigdagentijd houden we in 
de pastorie aan de Hoofdstraat weer 
avonden voor ontmoeting en gesprek 
aan de hand van het boekje ‘Op weg 
naar Pasen’. De data zijn: donderdag 
7 maart, woensdag 13 maart, don-

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Gesloten

Tijdens de carnavalsweek is ons paro-
chiecentrum alleen geopend op vrij-
dagochtend 8 maart. 

Vieringen
Zondag 3 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met Verhoeven, 
mmv het Lidwinakoor.
Intenties: Regina van Deur-
sen-Beekman, Lies van Rooij-Kap-
teijns.

Dinsdag 5 maart géén viering in 
de Avondmaalkapel 

Woensdag 6 maart, 19.00u: As-
woensdag, viering in de Avond-
maalkapel.

derdag 21 maart, maandag 25 maart, 
dinsdag 2 april, woensdag 10 april en 
maandag 15 april, telkens van 19.00-
20.30u.

Vieringen
Woensdag 27 februari, 9.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 1 maart, 1e vrijdag van de 
maand
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan Schepens, ouders 
De Bresser-van Haren, ouders 
Theo v.d. Velden-Schepens.

Zaterdag 2 maart Carnavalsvie-
ring 18.30u:
Intenties: Marco van der Kallen 
nms de Sporthalkreuners, Harrie 

en Nollie van Diesen.

Zondag 3 maart, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Harry van de Sande nms 
dames parochiecentrum, Hein van 
Vlokhoven, broers en zussen Van 
Tartwijk, ouders Leijtens-van de 
Kerkhof, Theo en Rieka Vermeu-
len-Kemps, Hendrik Walravens en 
dochter Jeanne en zoon Leon.

Overleden:
Theo Walravens, 83 jaar, Tiny Fi-
olet-van Kemenade, 91 jaar, Diny 
van Elderen-Franse, 93 jaar, Truus 
Hagenbeek-Stabel, 79 jaar, An-
toon van de Sande, 82 jaar
Mogen zij rusten in vrede.


