
Eerste H. Communie
In Best bereiden we gezamenlijk vanuit de H. Antonius- en de Sint-Odulphuskerk de kinderen voor 
op de dit bijzondere feest. Dit jaar is de Eerste Communieviering op zondag 17 mei in de Sint-Odul-
phuskerk. Wilt u meer informatie of uw kind nog aanmelden (vóór 1 februari a.s.)? Mail dan naar 
communie.best@odulphusvanbrabant.nl De contactpersoon van de werkgroep is Ivonne Peelen. 

Vieringen
Woensdag 22 januari, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 24 januari, 19.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Pierre van Heugten (verjaardag).

Zaterdag 25 januari, 17.00u:
Eucharistieviering met cantor
Intenties: Jo van der Vleuten-Gevers en 
kleinzoon Geert en verdere familieleden, Jan 
Wijnands (sterfdag), Mien van Laarhoven-
Brugmans en overleden familieleden.

Zondag 26 januari, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Martinus van den Biggelaar en 
Huberta van den Biggelaar-Schepens, jgt. Evert 
van Kronenburg, jgt. Cor van de Meerendonk, 
Wim de Bresser, Lambèr van de Sande en 
dochter Marga.

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.odubest@odulphusvanbrabant.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

Menswaardig leven
Wie wil niet leven in een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken 
over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart 
wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Om dat te realiseren is soms een klein 
duwtje in de rug nodig. Dat willen wij ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun 
etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. Daarom sluit de parochie Sint-Odulphus van Brabant 
jaarlijks aan bij de “Vastenactie”. Een landelijke actie waarbij de lokale opbrengst met 50% wordt 
verdubbeld. 

Wij ondersteunen dit jaar twee projecten die we hebben voorgedragen aan de landelijke actie. 
Het daarbij om twee projecten waar mensen werken uit onze parochie of waar ze gewerkt heb-
ben en/of contacten hebben. Het ene project is ontstaan door de goede contacten van Frater 
Kees Hems afkomstig uit de Beerzen. Het tweede project is van Broeder Jan Heuft van de Witte 
Paters in Algerije die goede contacten heeft met de geloofsgemeenschap in Best. 
Op veel plekken zal weer met de speciale zakjes het geld worden ingezameld. Doet u mee?

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Filmavond(en)
Er is veel belangstelling voor de film over 
Maria Magdalena, die vanavond in ons 
Parochiecentrum gedraaid wordt. Op 27 
januari wordt in de Enck in Oirschot de 
indrukwekkende documentaire ‘A man 
of his word’ vertoond. Hierin geeft Paus 
Franciscus antwoord op verschillende 
wereldvragen zoals sociale gerechtigheid, 
ecologie, financiële ongelijkheid, over 
de dood en de rol van familie. U bent 
welkom om 20.00 uur in de foyer voor 
een kopje koffie/thee, aangeboden door 
de parochie St.-Odulphus van Brabant.

Vieringen
Zondag 26 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, 
m.m.v. het Lidwinakoor.

Intenties: Bijzondere intentie, Marietjes 
Bressers-Jansen (verjaardag), Mariet 
Kreijveld-den Otter (verjaardag), Trees 
van Genuchten-Steens. 
Na afloop van de viering is er, onder het 
genot van een kopje koffie, gelegenheid 
elkaar te ontmoeten.

Dinsdag 28 januari, 09.30u: géén viering.


