
Kerkentocht
Op dit moment zijn velen met vakantie. Meer nog dan anders bezoeken we 
een kerk of klooster. Hoewel de religieuze beleving sterk is afgenomen, lijkt 
de belangstelling voor kerken tijdens de vakantie niet af te nemen. Er is ook 
veel te zien en beleven. 
Tot ver na de middeleeuwen waren vakmanschap en kunstenaarschap niet 
gescheiden en werd elk werk een kunstwerk. In kerken werd op kunstzinni-
ge wijze weergegeven wat mensen beleefden, dachten en geloofden. Het 
is verbazingwekkend dat alle aspecten van de kerkenbouw, de kunst en de 
liturgie dit verbeelden: de ramen, het grondplan, de afbeelding en verha-
len van Heiligen. Alles verwijst naar de geloofswerkelijkheid van de bijbel 
maar ook van de tijd en cultuur waarin men leefde.  De plattegrond van 
veel kruiskerken verbeeldt de verkondiging van de kruisdood van Jezus en 
van zijn volk als zijn ‘lichaam’ hier op aarde. Veel van de architectuur, kunst 
en liturgie zijn ontleend zijn aan het Jodendom. Cultuurelementen van het 
Romeinse Rijk, de Germanen en de Westerse cultuur daarin zijn verweven.
Maar laten we onze eigen kerken niet onderschatten. De Basiliek in Oir-
schot, de H. Willibrordus in Middelbeers, de H. Antonius en de Sint-Odul-
phus in Best. Tijdens de vakantieperiode zijn de kerken vaak open. Op de 
website is te zien wanneer. 

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

Vieringen
Woensdag 26 juni 
09.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel

Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 23 juni, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Ton Bosch, Riley Diele-
mans

Dinsdag, 09.30u t/m de Startvie-
ring in september, geen viering. 

Overleden
Riley Dielemans, 22 dagen. Moge 
hij rusten in vrede.

19.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Arnoldus v.d. Ven en 
Maria v.d. Ven-Latijnhouwers, 
Dré Hoppenbrouwers (verjaar-
dag).

Vrijdag 28 juni, 19.00u: 
Eucharistieviering, Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 29 juni, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang-
groep
Intenties: Fam.v. Heerebeek, fam. 
van der Heijden, jgt. Bernard On-
land.

Zondag 30 juni, 9.30u: 
Dankviering voor de communi-
canten mmv de Gouden Appeltjes
Intenties: Jgt. Antonius v. Laar-
hoven, jgt. Lambertus Essens, 
Theo en Rieka Vermeulen-Kemps, 
Harrie v. Beerendonk (verjaar-
dag), Henricus Odulphus van der 
Velden, Wilhelmina v.d. Meeren-
donk-van Laarhoven, ouders van 
Sonsbeek-Liefkens en José, Jan, 
Gerrie, en tante Cor, Janus van 
Rooij en schoonzoon Dick Kem-
kens.

Gedoopt: 
Maud van den Hurk.

   

Antoniuskerk


