
Lofzangers
We wandelden door de prachtige uiterwaarden langs de Waal. Opeens 
hoorde ik een leeuwerik zingen en werd vervuld met melancholie. Als kind 
hoorde ik deze vogels zingen boven de weilanden in ons dorp. Ze zijn al ja-
ren verbannen naar de schaarse gebieden waar geen maaiers en pesticiden 
komen. We bleven even staan om ervan te genieten. 
Het mannetje van de leeuwerik vliegt snel klapwiekend verticaal ten hemel 
en zingt daarbij minutenlang zonder adempauze. Zijn Latijnse naam luidt 
‘Alaudes’, wat ‘lofzanger’ betekent. Van de H. Franciscus wordt verteld dat 
toen hij stierf op 4 oktober overal in de omgeving leeuweriken te horen 
waren. Zingend bevalen ze zijn ziel aan in de hemel. Ik dacht aan een uit-
spraak van David Attenborough: “In mijn beleving is de natuur de ultieme 
bron van verrukking en van spirituele bezieling. Het is de rijkste bron van 
oneindig veel dat het leven de moeite waard maakt.” Ik wil deze beleving 
iedereen toewensen. Dat kan als je naast je zintuigen ook je hart ervoor 
opent. De torenvalk die bidt voor het eten, de kerkuil die vaker ter kerke 
gaat dan een doorsnee katholiek, de vliegjes die overwinteren in de kerkto-
ren en in de zomer voedsel vormen voor de zwaluwen: ze komen allemaal 
uit Gods hand. Hen vergeten staat gelijk aan de Schepper vergeten. Laten 
we opkomen voor het behoud van al dit kwetsbare moois, luisteren naar 
hun lofzang en ons ermee verbonden weten. De vakantietijd is een mooie 
tijd om dat in te oefenen. 
 
Pastor Wilfred van Nunen

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

Bedevaart naar 
Kevelaer

Op donderdag 22 augustus a.s. is de 
bedevaart naar Kevelaer. Vertrek van-
uit Best rond 8.00u per luxe touringcar. 
Een rollator of een inklapbare rolstoel 
kan mee (graag doorgeven). Pelgrims 
die afhankelijk zijn van een rolstoel 
kunnen alleen mee als ze een begelei-
der hebben. Voor meer informatie zie 
website www.odulphusvanbrabant.
nl. (Klik op agenda - 22 augustus).
Aanmelden kan tot 1-8-2019 bij 
Joke en Fried van Aken: e-mail                               

Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 7 juli, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, mmv Jan Kievit
Intenties: ouders Leijtens-v.d. 
Kerkhof, Ton Bosch, Riley Diele-
mans

Gedoopt: Vaianna van Esch

jokevanaken@home.nl of telefonisch 
0499-310807. De kosten bedragen 
€17,- p.p. (kinderen tot 12 jaar €8,-
). Het bedrag graag voor 1-8 over-
maken naar NL10RABO 0101011504 
t.n.v. G.H.G. van Aken.

Korte berichten

Van 8 juli t/m 18 augustus 2019 is ons 
parochiecentrum alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagmorgen.
De aanbidding op de eerste vrijdag 
v.d. maand, 5 juli, is (i.v.m. de kermis) 
in de kapel in Aarle. 
De viering van zaterdag 17.00u is in 
de kerk; de kermisgeluiden rond de 
kerk worden tussen 17.00u-18.00u 
stilgelegd. 

Vieringen
Woensdag 3 juli 
09.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering, Maria-
kapel in De Vleut
Intenties: Gebr. Walravens, Frans 
Baaijens, Jo van der Vleuten-Ge-
vers, kleinzoon Geert en overl. 

fam., jgt. Janus v.d. Sande, Mari-
nus en Bertha van Boven en zoon 
Ad, Jo van Overbeek. 

Vrijdag 5 juli, 1e vrijdag van de 
maand, Sint-Annakapel
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 6 juli, 17.00u: 
Eucharistieviering mmv Vleuts 
Volk
Intenties: Jan en Betje Smet-
sers-Swaans en Marc Tonen, jgt. 
Gonnie de Bresser.

Zondag 7 juli, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
koor         
Intenties: Anna Lucia de Ko-
ning (verjaardag), ouders De 
Brouwer-van Heerebeek, Rini de 
Brouwer, Hein van Vlokhoven, 
Henricus de Bresser, jgt. Lamber-
dina de Bresser-van Hoorn, broers 
en zussen Van Tartwijk, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Joan-
nes van Kuik, Charles Loots nms 
Sint-Odulphuskoor, jgt. Jan van 
Kuik.

Overleden:
Berti Hobbelen, 58 jaar.
Frans Schepens, 76 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk


