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koffietafel uitnodigen? Advertentie in welke krant?  
In deze tijd is voor jongeren de wereld heel klein geworden. 
En diegenen, die elders in het land wonen hebben vaak heel 
andere wensen dan de mensen op het Brabantse platteland. 
Dat geldt zeker voor kinderen die in het buitenland zijn gaan 
wonen. Daar is niets mis mee, maar het zou zomaar kunnen 
gebeuren, dat er onenigheid ontstaat over het wie en wat en 
dan is de situatie dubbel triest. Duidelijkheid van uw kant kan 
dit voorkomen. U kunt uw wensen natuurlijk ook op papier 
zetten, maar zorg dan wel dat men weet dat ze bestaan en waar 
ze te vinden zijn.

Ook bestaat de mogelijkheid om zelf nog een wens/groet  
voor hen op papier te (laten) zetten, die tijdens de afscheids-
viering in kerk, crematorium of op het kerkhof kan worden 
voorgelezen. Velen deinzen terug om over dat afscheid te 
beginnen, maar de praktijk leert dat het al verschillende  
keren is misgegaan. Soms hoor je mensen verbaasd zeggen:  
“Maar ... zij had het altijd over de liederen die het koor moest 
zingen … en nu is zij alleen maar gecremeerd!!” Denkt u hier 
dus alstublieft eens goed over na. Het is zeker de moeite waard 
en uw dierbaren zullen u er uiteindelijk dankbaar voor zijn. 
U hebt dan ook meer de hand in uw eigen afscheid en dat kan 
soms voor iets meer geruststelling zorgen.

ALS HET EINDE IN ZICHT KOMT

NAZOMER 
Door: Christianne van de Wal

het licht krimpt,
wordt stilaan brozer;
het zicht lijkt
op alsmaar matter glas.
de kleine zon
verliest haar krachten,
haar energie
verbleekt tot breekbaar was;
maar de zwangerschap
van een nieuw seizoen
loopt heel langzaam tot een eind;
het is merkbaar
aan het duister dat
meer en meer de dag verkleint.
een kleurenspel
met zilv’ren draden
volgt een gesponnen spoor;
herwint in tint
de koperen warmte 
die de zomerzon verloor.

Door: aalmoezenier Paul Versteegh

Hopelijk duurt het voor u nog heel lang (als dat uw wens 
is), maar voor ieder van ons komt ooit een keer het einde 
van ons leven in zicht. Dat weet iedereen: als iemand 
geboren is, zal hij/zij ook ooit sterven. In deze tijd horen 
we helaas steeds vaker dat mensen al op redelijk jonge 
leeftijd met de verschrikkelijke ziekte, die kanker heet,  
te maken krijgen. Ook horen we steeds vaker over 
mensen die een ongeluk krijgen.

Als het dan zover is, willen we natuurlijk dat het 
afscheid netjes en waardig verloopt, want dat hebben  
we na een (kort of lang) mensenleven wel verdiend.  
Bij zo’n afscheid komt van alles kijken. Als men weet dat 
het einde nadert, wordt er contact gezocht met gezins- en 
familieleden, met vrienden en kennissen en kan er over  
dat afscheid gesproken worden, kunnen wensen duidelijk  
gemaakt worden. Echter ... het is vaak zo’n moeilijk 
onderwerp om over te praten en vooral dierbaren zullen 
bij het aankaarten ervan al snel reageren: “Ach kom, daar 
hoeven we niet over te praten, want je gaat nog lang niet 
dood!!” Oftewel: men schuift dit onderwerp ver van zich 
af, omdat het te beladen is. Maar als er niet over gesproken 
is, of als het einde komt als een dief in de nacht, dan wordt 
men erdoor overvallen en kan het zijn dat er geen wensen 
besproken zijn. De begrafenisondernemer komt dan  
langs om alle mogelijkheden door te nemen, want er kan  
tegenwoordig veel gekozen worden. Helaas weten de  
nabestaanden niet wat hun dierbare overledene graag  
had dat er zou gebeuren. Het zijn emotioneel zeer  
beladen momenten en de beslissingen, die genomen 
moeten worden, zijn eenmalig en kunnen naderhand  
niet meer herroepen worden.

Hoe moeilijk het onderwerp ook mag zijn,  
het is toch aan te raden (als u daar zelf duidelijke  
wensen in hebt) dat u uw dierbaren bijtijds op de  
hoogte stelt van zaken als: begraven, cremeren, uitstrooien  
van de as (op een mooie plek in een bos, op het strooiveld  
van het kerkhof, op zee etc.), of plaatsen van de urn in  
een urnenmuur, in het urnenveld, thuis op de schoorsteen,  
de as in hangertjes (medaillons)? Uitvaartdienst in de kerk,  
voorkeur voor zang, avondwake, afscheidsbijeenkomst 
in het crematorium en wie mag er bij zijn? Wie op een 



VERHUIZEN ... EN WEER THUISKOMEN

Door: Cis de Kroon, foto’s: Rikie Hems

Op zondag 12 juli was het dan zover. De H.H. Andreas en 
Antoniuskerk van Oostelbeers zou aan de eredienst worden 
onttrokken. Om 10.30 uur was in deze kerk de laatste 
eucharistieviering, waarin de beide aalmoezeniers  
Paul Versteegh en Jan van Lieverloo, samen met  
deken/pastoor Leendert Spijkers, voorgingen. In een volle 
kerk werd in een stijlvolle viering, opgeluisterd door het 
gemengd koor Sint-Cecilia, afscheid genomen van de kerk 
als parochiekerk van Oostelbeers.

Aan het eind van de viering las pastoor Spijkers de 
brief van de bisschop voor waarin bekend werd gemaakt dat 
de sluiting van de kerk per 1 juli 2015 definitief is geworden. 
Daarna vond de overhandiging plaats van de symbolen: 
evangelieboek, chrisma, ciborie, monstrans, paaskaars, 
aandenkens dopelingen en overledenen, en Andreas- en 
Mariabeeld. Deze krijgen allemaal een plaats in de parochie-
kerk van Middelbeers. De godslamp werd gedoofd en de 
altaarsteen verwijderd.

Onder het zingen van het slotlied ‘Wij hebben voor 
u gebeden’ verlieten de parochianen voor de laatste keer 
de kerk door een erehaag, die gevormd werd door Gilde 
Sint-Joris uit Oostelbeers, en vertrokken naar de parochie-
kerk in Middelbeers. Daar werden in een korte viering de 

meegebrachte symbolen op hun bestemde plaats gezet.  
Na afloop was er koffie met een broodje voor alle aanwe-
zigen. Even bijpraten over ieders gevoelens over de sluiting en 
tevens wennen aan het idee dat de Oostelbeerse parochianen 
voortaan in Middelbeers naar de kerk zullen moeten, maar 
óók weten dat ze daar nog meer welkom zijn dan ze al waren 
en dus weer thuiskomen. Geloven houdt namelijk niet op 
aan de grenzen van Oostelbeers!! We moeten op weg naar en 
met elkaar, in goede en in minder goede dagen. Samenleven is 
licht en donker samenweven.

Intussen is de kruisweg ook verhuisd naar de kerk in 
Middelbeers en heeft een aantal 
heiligenbeelden uit de kerk een 
mooi plaatsje gekregen in de 
Mariakapel tegenover de kerk 
in Oostelbeers. 

Hopelijk kunnen de 
plannen voor herbestemming  
van de kerk gerealiseerd 
worden, zodat het gebouw in 
ieder geval voor de Oostelbeerse 
gemeenschap behouden kan 
blijven!
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INTERKERKELIJKE STUURGROEP KERK EN SAMENLEVING

Programma 2015-2016
De Stuurgroep, ruim 40 jaar werkzaam 
in Best, bestaat uit leden van de 
katholieke en protestantse kerk 
uit Best, Oirschot en de Beerzen. 
Ons doel is het organiseren van 

lezingenavonden over ontwikkelingen in Kerk en 
Samenleving, de kerstsamenzang en een bezinningsdag.

De thema-avonden, van 20.00 tot 22.00 uur, vinden 
plaats in Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best.  
De thema-avond op 9 december vindt plaats in De Enck,  
De Loop 67, Oirschot. Voor dekking van de kosten wordt 
een bijdrage van € 3,00 gevraagd. Wij nodigen u van harte uit 
om onze activiteiten bij te wonen: 
14 oktober Erik Pluym
 Duurzaamheid en menselijke ontwikkeling
11 november Christine Thon 
 De DDR, wat was dat ook alweer?

9 december  Wilfred van Nunen 
 Franciscaanse Spiritualiteit
20 december  Kerstsamenzang  
 in de Protestantse Kerk in Best, om 16.00 uur
13 januari Henk van der Loo 
 Dialoog tussen christenen en moslims,  
 kans of bedreiging?
11 februari Elma van den Nouland 
 Religieuzen tegen vrouwenhandel
12 maart Frater Wim Verschuren 
 BeZINningsdag in Vught, met thema  
 ‘Leven vanuit de inspiratie van Barmhartigheid’ 
 Bijdrage: € 15,00 inclusief vervoer en lunch
13 april Ilse Kerremans 
 Leven aan Gods hand, geloof geïnspireerd  
 door Edith Stein
Meer informatie over de lezingen kunt u vinden op de 
website www.antoniusparochie.nl
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ODULPHUSPROCESSIE

Door: Juul IJzermans

Ook dit jaar hebben we het feest van Sint-Odulphus  
gevierd en wel op zondag 14 juni 2015. Het was schitterend 
weer voor een uitgebreidere processie dan voorgaande 
jaren, aangezien er dit jaar deelnemers waren uit onze 
gehele parochie. Zo waren er delegaties van de gilden  
Sint-Sebastiaan uit Oirschot en Sint-Odulphus uit Best. 
Ook de harmonie Sint-Caecilia, de Gouden Appeltjes en de 
bruidsmeisjes waren aanwezig in de processie, alsook vele 
dragers met de verschillende vaandels en relikwieën. 

Vlak voor het vertrek van de processie vanaf de 
Sint-Odulphuskerk naar het Vuurdoornplein is er door de 
burgemeester en de wethouder nog een putdeksel met de 
afbeelding van Sint-Odulphus geplaatst en wel op de plek 
waar vroeger ook de Sint-Odulphusput lag. Na plaatsing 
is deze deksel ook gezegend. Sint-Odulphus was per slot 
van rekening een bijzondere dorpsgenoot die nu weer meer 
aandacht krijgt in de hernieuwde dorpskern van Best. Deze 
deksel maar ook de appeltjes in de bestrating zijn een gebaar 
van vroeger naar nu.  Op het Vuurdoornplein waren bij 
aankomst al ruim 500 mensen aanwezig. Het was een mooie 
viering geleid door pastor Brouwers en aalmoezenier Van 
Lieverloo. Natuurlijk werd de viering opgeluisterd door 
zang en muziek van de koren en de harmonie. Het gemengd 
koor uit Best vormde, speciaal voor deze viering, 
samen met de Gouden Appeltjes en het koor uit 
Spoordonk, een gelegenheidskoor.

Op deze bijzondere dag werd weer een 
aantal mensen door de Contactgroep van de  
Sint-Odulphuskerk, in de bloemetjes gezet. Nico 
van de Broek mocht het welverdiende ‘Dulfke’ ontvangen 
voor het feit dat hij jarenlang het drukwerk voor ons verzorgt. 
Nico is iemand die altijd klaarstaat voor onze gemeenschap. 

Een mooie viering 
opgeluisterd door 
zang en muziek.

Leo van de Sangen was op vakantie en heeft daarom het 
‘Dulfke’ op 16 augustus ontvangen, tijdens de openlucht- 
viering bij de kapel in de Vleut. Hij heeft zich als kunstenaar 
zeer verdienstelijk gemaakt door zijn ontwerpen van o.a.  
de glas-in-loodramen in onze Sint-Odulphuskapel en het  
schitterend raam van Franciscus voor de H. Antoniuskerk.  
De beschilderingen op de paaskaarsen en de doopschelpjes  
zijn ook van zijn hand. Tevens hebben wij een nieuwe onder- 
scheiding, een broche, mogen uitreiken aan Dieneke Strik- 
van Loosdregt, die zich vele jaren heeft ingezet als voorzitter 
van ons dameskoor en deze taak later ook heeft vervuld bij de 
overgang naar het gemengd koor. Natuurlijk zijn er ook weer 
speldjes uitgereikt om mensen te bedanken voor hun enorme 
inzet. Dit jaar aan Janus van de Sande en Harrie van de Sande. 
Twee heren die zich al lange tijd inzetten voor onze geloofs- 
gemeenschap; zij zijn o.a. wekelijks te vinden in de pastorietuin 

en op het kerkhof als lid van de tuinploeg.
Na de viering was er gelegenheid  

tot samenkomst onder het genot van  
een kopje koffie of thee op het plein.  
Ook dit jaar werd er, door de gebroeders  
Van de Ven, weer gezorgd voor iets lekkers  

bij de koffie in de vorm van een heerlijke krentenbol.  
Ook voor de kinderen was goed gezorgd. Het was een  
gezellige maar vooral sfeervolle viering waaraan  
eenieder terug kan denken met een gevoel van  
saamhorigheid.



WERKGROEP UITVAARTVERZORGING

Door: pastor Wilfred van Nunen

Wanneer mensen op gelovige wijze afscheid nemen 
van een dierbare overledene, wil de parochie graag 
behulpzaam zijn. Door op persoonlijke wijze recht te  
doen aan het leven en sterven van deze unieke persoon, 
én door met woorden, rituelen en gezangen te getuigen 
van ons geloof dat God een mens ook in de dood 
vasthoudt, proberen wij de naasten tot steun te zijn.

Volgens de christelijke traditie is het ‘begraven van de 
doden’ een werk van barmhartigheid. Daarmee is het onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook al is de praktijk 
ontstaan dat de verzorging van uitvaarten de taak is van 
een professionele pastor, toch kan het in sommige gevallen 
voorkomen dat speciaal toegeruste vrijwilligers hierin voor-
gaan. In de afgelopen periode heeft een groep vrijwilligers, 
afkomstig uit alle geloofsgemeenschappen  
in de Sint-Odulphus van Brabantparochie, 
zich hiermee beziggehouden onder leiding van 
een deskundige. Zij zullen in de toekomst met 
name in die situaties in beeld komen, wanneer 
de pastor op een bepaalde dag niet aanwezig is 
en/of wanneer er in een korte tijd meerdere uitvaartdien-
sten plaatsvinden. De kwaliteit van de verzorging van de 
uitvaart, inclusief het voorbereidende gesprek, verdient 
immers alle zorg en mag niet te lijden hebben onder 
tijdgebrek. Ook wanneer mensen zich wat verder van de 
kerk af voelen staan en niet vertrouwd zijn met het vieren 
van de Eucharistie en het ontvangen van de communie, 

is het heel goed mogelijk dat een afscheidsdienst in een 
van onze kerken wordt voorgegaan door parochianen, in 
de vorm van een woord- en gebedsdienst. Dit zal altijd in 
overleg met de familie besloten worden. Het verzorgen van 

uitvaarten blijft een belangrijke taak van de 
pastores, maar wij vertrouwen er op dat wij 
met de inzet van onze toegewijde vrijwilligers 
in alle gevallen zorg kunnen dragen voor een 
waardig afscheid.

Uitvaarten met audiovisuele beelden
In de H. Antoniuskerk in Best is er al geruime 

tijd een voorziening aanwezig, waardoor via een beamer 
beelden (foto’s, maar ook teksten) getoond kunnen 
worden. Daarom zal, indien er bij een woord- en gebeds-
dienst bij een overlijden de wens is om beeldmateriaal te 
vertonen, worden verwezen naar deze kerk.

KORT NIEUWS

Verschenen
• Van de serie ‘Verhalen in glas-in-lood’ is bij gelegenheid 

van het 65-jarig bestaan van de H. Antoniuskerk een 
nieuw deel verschenen. Samen met de eerder verschenen 
uitgaven over de glas-in-loodramen van de basiliek  
Sint-Pieter, de Oirschotse kloosters, de H. Bernadettekerk 
in Spoordonk en de H.H. Andreas en Antonius van 
Paduakerk in Oostelbeers en de kapel van de H. Eik,  
geeft dit een mooi beeld van de vele mooie ramen in  
onze parochie en de verhalen erachter. De boekjes 
zijn te koop bij het Pastoraal Centrum en bij ’t Bint, 
Rijkesluisstraat 36a in Oirschot. Bij het Parochiecentrum 
van de H. Antoniuskerk is de uitgave over de ramen van 
die kerk te koop.

• Onze parochie kent vele mooie kapellekes.  
Een boekje, met daarin de beschrijving en foto’s van al 
die kapellekes, is te koop bij de parochiecentra. U krijgt 
er twee fietsroutes bij, zodat u het beschrevene zelf kunt 
gaan bekijken. 

Dankjewel
• Zoals eerder al gemeld is Han Struijs teruggetreden  

als penningmeester van het parochiebestuur.  
We willen hem graag bedanken voor zijn betrokkenheid, 
belangeloze en deskundige inzet en enthousiaste inbreng. 
We wensen hem alle goeds toe.

• De actie van de parochie ‘sjoelen voor goede doelen’  
op de zomeravondmarkten in Oirschot heeft bijna  
€ 300,00 opgebracht. Iedereen die zijn (sjoel)steentje 
heeft bijgedragen: hartelijk bedankt!
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EEN VERLIES DRAGEN ... (HOE) KAN DAT?

Vanuit deze gedachte organiseert de parochie een 
ontmoetingsmiddag voor mensen die een dierbare door 
de dood hebben verloren. 

De middag wordt gehouden op vrijdag 9 oktober 
van 14.00-16.00 uur in het Koetshuis bij het Pastoraal 
Centrum in Oirschot, Nieuwstraat 17. Na ontvangst met 
koffie en thee zal pastor Wilfred van Nunen openen. 
Daarna zal Anne Marie van Schoonderwalt een lezing 
verzorgen over ‘een verlies dragen ... (hoe) kan dat?’  
Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen en met 
elkaar in gesprek te zijn. Van harte welkom!

Zorg dragen 
voor een  

waardig afscheid.



COLOFON
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PASTORIE NAJAARSGESPREKKEN

Door: pastor Dré Brouwers

Ook dit najaar wordt in de pastorie van de Odulphuskerk 
in Best een nieuwe reeks gesprekken georganiseerd.

De eerste avond is op donderdag 24 september en 
begint om 19.00 uur. Deze avond zal verzorgd worden door 
Jos van der Heijden, voorzitter van de stichting Harapan. 
Samen met een van de andere bestuursleden zal hij 
 informatie geven over de stichting die bestaat sinds 2001  
en is gericht op kleinschalige projecten voor kansarme 
medemensen in Indonesië. Het is echt ontwikkelingswerk 
aan de basis. 

Tijdens de evaluatie van de pastoriegesprekken in 
het voorjaar hebben de deelnemers aangegeven, dat zij zich 
het liefst willen verdiepen in de Bijbel. Daarom beginnen 
we met de vijf eerste boeken. Wij zullen telkens een korte 
beschrijving geven van een van deze Bijbelboeken en een 
kort gedeelte eruit behandelen in een werkvorm, die telkens 
verschillend zal zijn. De deelnemers krijgen materiaal 
mee naar huis om thuis verder te lezen over het gedeelte 
van de bijbel, dat de volgende keer aan de orde komt. 
Zij kunnen dan aangeven, waarover zij meer informatie  
wensen. De collega’s van het pastoraal team hebben zich 
bereid verklaard om ieder een keer bij een pastoriegesprek 
aanwezig te zijn. Zij zullen vanaf het voorjaar van 2016 ieder 
een avond verzorgen. 

De pastoriegesprekken worden gehouden op:  
24 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.  
Wie belangstelling heeft kan de data alvast noteren.  
Als u wilt deelnemen, laat het dan even weten  
(pastorie Sint-Odulphuskerk, telefoon 0499 - 37 12 95 of  
het Parochiecentrum, telefoon 0499 - 37 56 98).

JUBILEUMFEEST H. ANTONIUSKERK

Door: Theamarie Geilleit, foto: Wim Jellema

Na maanden van voorbereiding werd op zondag 28 juni  
feestelijk herdacht dat 75 jaar geleden de H. Antoniusparochie  
werd gesticht en de kerk 65 jaar geleden werd ingewijd. 

Al om zes uur in de ochtend was er de nodige  
bedrijvigheid in en rond de Antoniuskerk: de laatste  
versieringen werden aangebracht, de vlaggen in top gehesen 
en op het grasveld voor de kerk werd een tent geplaatst 
en  ingericht. Om 11.00 uur kwamen in processie het gilde 
Sint-Odulphus, een aantal vrijwilligers met symbolen en de  
voorgangers de prachtig versierde, goed gevulde Antoniuskerk 
binnen. Een bootje, een beeld van de H. Antonius,  
een ciborie, een doopvont, een kaars met het logo van  
Sint-Odulphus van Brabant, een afbeelding van het nieuwe 
raam en een stukje steen van het kerkhof kregen een mooie 
plaats voor in de kerk.

Hoofdcelebrant tijdens de viering was pastoor 
Leendert Spijkers. Als concelebranten waren alle pastores 
van het pastorale team van de parochie Sint-Odulphus van 
Brabant aanwezig en de pastores Papenburg en Verhoeven. 
Tijdens de plechtige eucharistieviering werd de zang verzorgd 
door ‘de Cantorij’ uit Oirschot, ‘No Limit’ uit De Beerzen en 
het Gregoriaans koor uit Best. ‘Samen vieren in verbonden-
heid en dankbaarheid, met geloof en hoop naar de toekomst’, 
was het centrale thema in de viering. Sint-Odulphus zorgt niet 
alleen voor verbondenheid binnen Best, maar ook binnen de 
parochie, dus ook met Oirschot, Spoordonk en De Beerzen.

Aan het einde van de feestelijke viering onthulde 
pastoor Spijkers een nieuw glas-in-loodraam met de  
afbeelding van de H. Franciscus. Hij memoreerde hierbij ook 
de verbondenheid van Antonius en Franciscus. De pastoor 
kreeg ook een boek aangeboden over de glas-in-loodramen 
van de H. Antoniuskerk. Na de mooie, plechtige viering 
bracht het gilde de vendelgroet op het kerkplein. 

In de kerk was er gelegenheid om de tentoonstelling 
over 75 jaar geschiedenis van de Antonius-, de Avondmaal- 
en de Lidwinaparochie te bekijken. Bovendien was er de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de tent. De harde 
werkers, voor en achter de schermen, die dit prachtige feest 
mogelijk hebben gemaakt, verdienen een groot compliment! 
De parochie kan 
terugkijken op  
een geslaagd feest 
dat vertrouwen  
in de toekomst 
geeft!



CONTACTGEGEVENS KERKEN

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
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

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur 
e-mail info@antoniusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail secretariaat@petrusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur 
e-mail secretariaat@parochiedebeerzen.nl

VASTE VIERINGEN IN  
ONZE KERKEN EN KAPELLEN

Zaterdag
Best   17.00 uur Sint-Odulphuskerk
Oirschot  17.45 uur Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)
Middelbeers  19.00 uur H. Willibrorduskerk
Oirschot  19.00 uur Sint-Petrusbasiliek
Spoordonk  19.00 uur H. Bernadettekerk

Zondag
Spoordonk  09.15 uur H. Bernadettekerk
Best   09.30 uur Sint-Odulphuskerk
Middelbeers  10.00 uur H. Willibrorduskerk
Oirschot  10.30 uur Sint-Petrusbasiliek
Best   11.00 uur H. Antoniuskerk

Dinsdag
Best 09.00 uur H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Oirschot  19.00 uur Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)

Woensdag 
Best  19.00 uur Sint-Odulphuskapel

Donderdag
Middelbeers  15.00 uur De Vestakker (verzorgingshuis)
Oirschot  19.00 uur Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)

Vrijdag
Best  19.00 uur Sint-Odulphuskapel
 Eerste vrijdag van de maand: 
  18.00 uur uitstalling van het Allerheiligste
  18.30 uur rozenkransgebed
  18.45 uur kort lof en zegen, daarna om  

19.00 uur H. Mis
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FILMAVONDEN H. ANTONIUSKERK

In aanloop naar het jubileumfeest van de 
Antoniusgemeenschap op 28 juni, werd de film  
‘Antonius, Krijger van God’ gedraaid. Dit is een film  
over het leven en werken van de H. Antonius van Padua.  
Op verzoek organiseren we een tweede vertoning van  
deze film en wel op donderdag  
15 oktober.

Bovendien wordt op  
3 november een film over 
Franciscus van Assisi vertoond. 
Beide films vormen een tweeluik, 
want Antonius is een volgeling  
van Franciscus en zij hebben  
elkaar ontmoet in Assisi.

De filmavonden worden  
gehouden in het Parochiecentrum van de H. Antoniuskerk, 
Wilhelminaplein 159, Best. U bent van harte welkom  
vanaf 19.00 uur; koffie en thee staan dan voor u klaar.  
De film begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Opgave van uw aanwezigheid is gewenst. U kunt  
zich aanmelden via het parochiecentrum (tel. 0499 - 37 12 76, 
geopend op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur) of per 
mail: info@antoniusparochie.nl. De toegang is gratis.  
Op de website www.antoniusparochie.nl vindt u meer  
informatie over de filmavonden.

AGENDA

• Orgelconcert in de Sint-Petrusbasiliek door Margreeth  
de Jong uit Middelburg, op zondag 20 september.  
Aanvang 16.00 uur.

• Lezing ‘Leven met en na Auschwitz’ door Herman 
Teerhöfer, op maandag 21 september in de kapel van  
Sint-Joris. Aanvang 19.30 uur.

• Lezing ‘Zet Franciscus de Kerk op zijn kop?’ door 
aalmoezenier Jan van Lieverloo, op dinsdag 22 september  
in Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best.  
Aanvang 20.00 uur.

• Orgelbespeling in de Sint-Petrusbasiliek  door  
G. Hafkenscheid, van 15.30-16.00 uur, op zondag  11 oktober. 


