
EXTRA ACTIE KERKBALANS 

Met de Actie Kerkbalans doen we een oproep 
om uw kerk te steunen met een financiële 
bijdrage. Elke bijdrage is welkom. Dankzij uw gift kan 
de kerk een waardevolle rol blijven vervullen. Hiermee 
kunnen we de deuren openhouden om u en vele anderen 

welkom te heten. En kunnen we zorgen dat we er zijn 
voor wie dan ook, op welk moment dan ook. 

Kijk op de website: www.odulphusvanbrabant.nl 
(algemeen, kerkbalans). Bankrekeningnummer: 
NL57 RABO 0162 6596 87 t.n.v. Parochie  

Sint-Odulphus van Brabant - Oirschot. 
Hartelijk dank!
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Door: pastoor Leendert Spijkers

Op 1 en 2 november gaan we het weer vieren: 
Allerheiligen en Allerzielen. In deze Nieuwsbrief besteden 
we er uitgebreid aandacht aan. We eren en gedenken de 
grote mannen en vrouwen die vóór ons hebben geleefd 
en die voor ons een voorbeeld zijn van christelijk leven. 

Zeer velen van hen zijn ons met  
naam en toenaam bekend. In het 
bijzonder diegenen die hun naam 
hebben gegeven aan onze kerkgebouwen: 
de heilige Petrus, Bernadette, Odulphus, 
Willibrordus, Andreas en Antonius.  
In dit nummer zoomen mijn collega-pastores nader op 
hen in. Deze heiligen zijn ons tot voorbeeld en zij geven 
naam aan onze geloofsgemeenschappen: Oirschot, 
Spoordonk, Best en Oost-, West- en Middelbeers.  
Hun leven en hun spiritualiteit moge ons inspireren  
om hen in doen en laten na te volgen.

Heiligen? Dat zijn zij die ‘tot de eer van de altaren 
verheven zijn’, zoals een katholieke uitdrukking luidt.  
Het feest van Allerheiligen is een feest van de gehele kerk, 
van hen die ons voorgingen en van hen die vandaag de 
Blijde Boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte 
geven. En misschien ook nog wel de Kerk van de toekomst 

waarvan het zaad nu gezaaid wordt. Wat is de kern van dit 
feest? Zalig zij ... en dan horen we over mensen die Jezus 
met hart, ziel en lijf gevolgd zijn en in ieder tijdsgewricht  
Hem gestalte gaven.

Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis 
van Allerzielen, van ‘alle zielen’, dus van allen die ons in 
geloof zijn voorafgegaan en nu ‘in de hemel’ zijn. In een 

samenleving waar de begrippen hemel 
en hiernamaals verdampt 
zijn, belijden wij als 
kerkgemeenschap een 
‘verder dan de dood’. 
We mogen - God zij 

dank - aansluiten bij dat 
diepgewortelde gevoel dat 
dood duisternis oproept, dat 
licht leven betekent. Vandaar 
de reactie om kaarsjes aan 
te steken bij rampen, om 
bloemen neer te leggen, om 
bijeen te komen en elkaar moed 
in te zingen. Allerzielen: alom 
verstaanbaar en tegelijkertijd een 
vertrekpunt voor een geloof in een 
leven verder dan de dood.
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De Kerk van de toekomst 
waarvan het zaad nu 

gezaaid wordt.



H. WILLIBRORDUS

Door: aalmoezenier  
Paul Versteegh

In 658 werd er vlak bij York in 
Engeland een zoon geboren 
uit ouders die zich pas tot 
het christendom hadden 
bekeerd, met de naam 
Willibrordus. Op 15-jarige 
leeftijd werd hij benedictijn 
en trok naar Ierland. 
Daar hoorde hij 
van de vruchteloze 
pogingen om de 
Friezen te bekeren 
en besloot het 
ook te proberen. 
Op 30-jarige 

leeftijd werd hij priester gewijd. In 690 trok hij met een 
aantal gezellen naar de lage landen. Hij trok rond van de 
Lauwerszee tot in het huidige België en Luxemburg.

Hij overdacht goed hoe te werken en zocht eerst de 
steun van Pepijn van Herstal, die toen de wereldse macht 
had. In 695 werd hij door paus Sergius 1 tot bisschop gewijd 
en benoemd tot aartsbisschop van de Friezen. 

In het voormalige Romeinse fort in Utrecht bouwde 
hij het eerste kerkje. Hij wordt ook altijd afgebeeld met een 
kerkje in de hand. Later kwam daar een klooster bij.  
En ook in Echternach (Luxemburg) stichtte hij een klooster. 
Vandaar had hij grote missietochten naar de Friese landen, 

Thüringen en Denemarken. 
Hem goedgezinde edelen gaven hem land-

goederen voor zijn werk: gebieden aan de Maas,  
de Moezel, de Sure; in Susteren, Hilvarenbeek 
en Boxtel, maar ook in Heiloo, Egmond, Velsen, 
Oegstgeest en Breukelen. Kortom in ons hele 
land was hij bekend. 

Vanwege zijn werk in al die gebieden, 
vinden we ook kerken met zijn naam in al die plaatsen 
(Middelbeers). Bonifacius en Lambertus hebben met hem 
samengewerkt. Hij stierf op 7 november 739 in Echternach.

H. ANDREAS

Door: aalmoezenier Paul Versteegh

Andreas (de mannelijke) was een broer van Simon,  
die van Jezus de naam Petrus (de rots) kreeg. Hij kwam  
uit Bethsaïda en was leerling van Johannes de Doper.  
Net als Simon was hij visser. Van Johannes hoorde hij wie 
Jezus was en besloot daarom Hem te volgen.

In de evangelieverhalen horen wij hem elke keer 
noemen bij de twaalf uitverkorenen, die de naam apostel 
kregen.

Er zijn ook boeken uit de eerste eeuwen bekend, die 
niet in de Bijbel zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is: 
‘Handelingen van Andreas’.

Na het bijwonen van het Eerste Concilie van 
Jeruzalem, waarbij Petrus Paulus gelijk gaf dat het evangelie 
ook aan niet-Joden verkondigd moest worden, ging Andreas 
naar Constantinopel (toen nog Byzantium) en stichtte daar 
een christelijke gemeenschap. Hij zou ook nog verder in 
het huidige Rusland tot aan Kiev zijn getrokken met zijn 
boodschap. Uiteindelijk stierf ook hij als martelaar aan het 
x-vormige kruis.

In 1207 werd er een kerk gebouwd, genoemd  
naar deze heilige. Daarvan staat nu nog de ‘oude toren’ 
in het veld tussen Oostelbeers en Middelbeers. De kerk 
werd door Maarten van 
Rossum verwoest en er 
werd in Oostelbeers een 
schuurkerk (met dezelfde 
naam) gebouwd. Toen er 
weer katholieke kerken 
mochten komen, kwam 
er weer een Andreaskerk 
op de plaats waar nu het 
kerkhof ligt. Toen deze 
te klein werd kwam de 
vierde Andreaskerk er 
tegenover. Deze hebben 
we in 2015 op last van het 
Bisdom bij de fusie aan 
de eredienst onttrokken, 
zodat er door alle vier 
Andreaskerken een x is 
gezet.
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Hij wordt  
altijd afgebeeld 
met een kerkje 

in de hand.



SINT-ANTONIUS 
PRAATTE  
NIET NAAR  
DE MOND …

Door: aalmoezenier  
Jan van Lieverloo

Op 13 juni wordt in veel 
katholieke landen het 
feest van Sint-Antonius 
(Heilige Antonius van  

Padua) gevierd. Antonius was een monnik die in 1195 
in Lissabon werd geboren. Zijn oorspronkelijke naam is 
Fernando De Bulhom en al op zijn vijftiende jaar trad hij toe 
tot de augustijnen. Omdat het missioneren hem trok, ging 
hij over naar de franciscanen. Vanaf die tijd noemde hij zich 
Antonius, omdat hij grote waardering had voor Antonius 
Abt, de kluizenaar. 

Antonius was een uitstekend prediker en werd vooral 
een populaire volksheilige, omdat hij de hogere kringen zo 
goed de waarheid kon zeggen. In zijn enthousiaste  
redevoeringen ageerde hij tegen alle misstanden in de 

kerk, de ketterij en met name tegen woeker. Hij vond dat 
erg onchristelijk. Deze kritisch loyale geesteshouding van 
Antonius waait nog steeds door onze geloofsgemeenschap.  
Zo gezegd geen wonder, de kerk is immers naar hem 
genoemd. Antonius wordt vaak afgebeeld met het Christus-
kind op zijn arm en gehuld in een franciscaner habijt. 

Een legende rondom Antonius vertelt dat hij meisjes 
die wilden trouwen aan een man kon helpen. Vooral op de 
Antillen gebeurde dat vroeger nogal eens. Een soort dating-
bureau avant la lettre. 

De volksdevotie ontdekte Antonius nog voor iets 
totaal anders: hij is de patroon van de verloren voorwerpen. 
In talloze huizen stond destijds zijn beeld. Wie iets verloren 
had, bad het schietgebedje : “Heilige Antonius, beste vrind, 
maak dat ik alstublieft … terugvind”. Als de heilige Antonius 
niet vlug genoeg wilde helpen, werd het beeld voor straf in 
de hoek geplaatst. 

Antonius is de patroon van de franciscanen en  
van onze kerk. Niet alleen op de buitengevel van onze kerk 
wordt Antonius getoond, ook binnen zijn verschillende 
mooie afbeeldingen van Antonius te vinden. Een mooi 
eerbetoon aan deze, voor onze kerkgeschiedenis, belangrijke 
persoon.

H. BERNADETTE

Door: pastor Wilfred van Nunen

Hoewel de H. Bernadettekerk van Spoordonk alweer ruim 
een jaar geleden werd onttrokken aan de eredienst en 
parochianen uit Spoordonk weer zijn aangewezen op de 
Sint-Petrusbasiliek, willen we de naam van Bernadette niet 
onvermeld laten. In dit rijtje van patroonheiligen is zij de 
enige vrouw. 

Bernadette de Soubirous was van eenvoudige komaf. 
Als meisje van veertien jaar ging ze schapen weiden aan de 
voet van de Pyreneeën bij Lourdes. In een grot verscheen 
meerdere malen een ‘dame in het wit’, zoals ze zelf zei.  
Ze wist niet dat het Maria was. Pas toen de ‘dame in het 
wit’ zich bekendmaakte als ‘de onbevlekte ontvangenis’ en 
de pastoor van Lourdes dit hoorde, werd duidelijk dat hier 
sprake was van een heel bijzondere ontmoeting. Sindsdien 
komen er al ruim 150 jaar pelgrims van over de hele wereld 
in Lourdes samen om in het delen van het geloof kracht 
en verbondenheid op te doen. Dat zoveel mensen dat hier 
mogen ervaren en dat zoveel vrijwilligers zich hiervoor pro 
Deo en van harte inzetten, is misschien wel het grootste 

wonder van Lourdes. We hebben het te danken aan dat 
eenvoudige herderinnetje Bernadette. Later koos Bernadette 
voor het religieuze leven en was zij ziekenverzorgster. 

Zelf had ze ook geen sterke gezondheid en overleed 
op 35-jarige leeftijd. Ze had als kind al een gevoelige ‘antenne’ 

voor de wijze waarop God zich 
openbaart in de wereld. In 
een tijd waarin steeds minder 
ruimte is voor bezinning en 
stilte, mag Bernadette een bron 
van inspiratie zijn, ook voor 
jonge mensen, om af en toe 
de drukte en de oppervlakkige 
ruis achter zich te laten en de 
stilte op te zoeken. Bij een grot, 
aan de oever van de rivier, in 
Lourdes of misschien gewoon 
hier, kunnen we ervaren dat er 
meer is tussen hemel en aarde. 
Daarom houden we de naam 
van Bernadette in Spoordonk 
én in de parochie graag levend!
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SINT-PETRUS: 
EEN MENS OM 
OP TE BOUWEN

Door: pastor  
Wilfred van Nunen

Samen met de apostel 
Paulus wordt hij gezien 
als steunpilaar van de 
kerk. Ik vind het mooi  
dat Petrus de patroon 
is van de Oirschotse 
basiliek. Ik heb altijd  
een zwak voor hem 
gehad. Niet in de laatste plaats omdat hij visser was.  
Een ‘buitenmens’. Geen theoreticus, maar een doener. 

Vóórdat hij Jezus ontmoette ging 
hij als ‘Simon’ door het leven. Die naam 
betekent: ‘Hij, die luistert’. Hij luisterde 
aandachtig naar wat Jezus verkondigde en 
antwoordde bevestigend op zijn roeping 
om volgeling te worden. Als Jezus aan 

zijn leerlingen vraagt wie hij volgens hen is, antwoordt 
Petrus: “Jij bent de messias; God heeft jou naar de wereld 
gezonden.” Jezus zegt daarop: “En jij bent Petrus, de 
steenrots waarop ik mijn kerk zal bouwen.” Zo werd deze 
visser de eerste paus. Dat hij getrouwd was, was voor Jezus 
geen bezwaar. Maar als je zou denken dat Petrus zonder 
gebreken was, dan zit je ernaast. Zo wil hij niet accepteren 
dat Jezus naar Jeruzalem gaat, waar Hij zal lijden en sterven. 
“Dat mag nooit gebeuren”, roept Petrus uit. Daarop bijt 
Jezus hem toe, dat hij er niets van begrepen heeft.  
Hij noemt hem zelfs “satan”! Ook als Jezus gevangen  
wordt genomen door de soldaten laat Petrus zich niet  
van zijn sterkste kant zien. Tot drie keer toe zegt hij,  
om zijn eigen hachje te redden, dat hij Jezus niet kent.  
En dan kraait de haan, zoals Jezus voorspeld had.

Wat mij het meest in Petrus aanpreekt is, dat hij  
laat zien hoe God wil werken in en dóór feilbare mensen.  

We hoeven geen alleskunners of super-
gelovigen te zijn. We mogen onze twijfels 
en zwakheden hebben. Als ons hart op de 
goede plaats zit en we willen net als Petrus 
luisteren naar wat Christus ons te zeggen 
heeft, dan wil Hij graag met ons op weg.

SINT-ODULPHUS 

Door: pastor Dré Brouwers

Heeft Odulphus vandaag nog betekenis voor ons? 
Persoonlijk voel ik altijd een sterke behoefte om de 
patroon van de kerken waar ik gewerkt heb te leren 
kennen. Dat is hier temeer, omdat hij hier ook heeft 
gewoond. Je hoeft niet door heel veel historische 
opsmuk heen om hem te leren kennen. 

Nog steeds komen parochies op bedevaart. 
Zo was onlangs nog de parochie van Assendelft te 
gast. Bijzonder was het bezoek van een orthodoxe 
parochie die onlangs Odulphus had ontdekt, 
vanwege hun vestiging in Friesland. Zij brachten 
een echte icoon van Odulphus mee, door iemand 
van hen geschilderd. Wij weten maar weinig van 
hem, wel dat hij heel bescheiden was. Hij ging 
geweldloos naar de Friezen in een tijd waarin dat gevaarlijk 
was. Bonifatius is er vermoord en die had soldaten van de 
Franken bij zich. Odulphus ging alleen met vertrouwen. 
Dat is ook vandaag van waarde. Sommigen benaderen de 
pandemie vanuit een negatieve donkere duiding. 

Wij zouden misschien van Odulphus kunnen leren 
om positief te blijven. Het negatieve komt niet van God, 
dus het gaat vroeg of laat voorbij, terwijl alles wat de liefde 
voortbrengt wel met God van doen heeft en blijvend is!
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MARIAKAPELLEN IN BEELD

Door: pastor Wilfred van Nunen

Afgelopen voorjaar ... wat was het een bizarre tijd! 
Maanden aaneen hadden we vanwege de lockdown 
geen vieringen in onze kerken. Natuurlijk hebben 
velen de landelijke tv-uitzendingen van de zondagse 
eucharistieviering gevolgd, maar hoe goed verzorgd die 
ook zijn, het is toch ‘anders’ dan de viering in de eigen kerk. 

Om toch iets vertrouwds aan te bieden, ontstond 
het idee om zelf een tv-serie te gaan maken. Cameraman 
Jan Linmans en ik gingen naar de mooiste plaatsen in onze 
parochie, waarbij telkens een van de pastores werd geïnter-
viewd over de situatie waarin we vanwege het coronavirus 
terecht zijn gekomen. Het waren boeiende gesprekken, 
waarbij werd stilgestaan bij de gevoelens en de gedachten 

die ons in de greep houden. Wat duidelijk naar voren kwam 
is, dat we allemaal behoefte hebben aan een houvast.  
Aan rustmomenten te midden van alle onrust. Velen vinden 
dat houvast en die rust in het bezoeken van een Mariakapel. 
Omdat we in onze parochie gezegend zijn met prachtige  
kapellen, hebben we ze allemaal voor het voetlicht 
gebracht: de Avondmaalkapel, de Mariakapellen van de 
Vleut en de Heikant, de Annakapel in Aarle, de kapellen 
van Oostelbeers en Westelbeers, het kapelletje bij de 
Spoordonkse Bernadettekerk en de heilige Eik. We danken 
de lokale tv-zenders van Best en Oirschot voor hun  
medewerking en heel bijzonder Jan Linmans voor het 
camera- en montagewerk. Naast de prachtige beelden van  
de kapellen had hij, tot verrassing van velen, schitterende  
natuurbeelden uit onze eigen omgeving in de serie verwerkt.  
Het was een genot om te zien en een plezier om te maken! 

GELD GEVEN ZONDER CONTANT GELD 
 

Hoe vaak hebt u nog contant geld op zak? Bijna overal kunt 
u immers met pinpas betalen. Dat is veilig en makkelijk. 
Toch kan het soms handig zijn om contant geld te hebben, 
bijvoorbeeld bij een collecte of het opsteken van een 
kaarsje. Voor al die mensen die geen contant geld meer bij 
zich hebben, hebben we goed nieuws. Vanaf 17 oktober  
kunt u ook via uw smartphone geld geven in onze kerken 
en kapellen. Hiervoor hoeft u alleen de Givt-app op uw 
smartphone te zetten. 

Hoe werkt het? 
In elk collectemandje zit een Givt-zender. Als u de 

Givt-app op uw smartphone (Apple of Android) zet, kunt 
u daarin aangeven welk bedrag u wilt geven. Vervolgens 
haalt u de telefoon langs de zender in de mand en uw gift 
is gedaan. Het lijkt dus heel erg op geven met contant geld. 
Het enige wat u moet doen is het downloaden van de app 
en het invullen van enkele persoonlijke gegevens. 

Thuis doneren? 
Als u de kerkdienst via KerkTV thuis volgt, kunt u 

tijdens de collecte of op een ander moment in de app kiezen 
aan welke kerk u een bedrag wilt geven. Alsof u zelf in de 
kerk zit! 

 

Een kaarsje opsteken? 
Bij alle kaarsenstandaards en offerblokken hangt 

een QR-code. Als u deze scant met de Givt-app kunt u 
het gewenste geld overmaken. U vindt deze code in al onze 
kapellen en kerken. 

Is de app veilig?
Ja, de app is goed beveiligd. Uw gegevens worden 

niet doorgegeven aan anderen. U geeft anoniem, de  
parochie kan absoluut niet zien wie wat geeft. Die krijgt 
alleen maar te zien hoeveel mensen er hebben gegeven en 
hoeveel er in totaal aan elke collecte gegeven is met Givt.  
En heeft u zich vergist: te weinig of te veel gegeven?  
Dan kunt u het bedrag nog binnen 15 minuten annuleren! 

Wilt u meer weten? Kijk eens op www.givtapp.net



COLOFON
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CONTACTGEGEVENS

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: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.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: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87

VIERINGEN IN  
ONZE KERKEN EN KAPELLEN

Zaterdag 
Best  17.00 uur  Sint-Odulphuskerk 
Oirschot  18.30 uur  Sint-Petrusbasiliek
Middelbeers  19.00 uur  H. Willibrorduskerk 

Zondag 
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  09.30 uur  H. Antoniuskerk  
   (Avondmaalkapel) 

Woensdag 
Best  19.00 uur  Sint-Odulphuskerk

Vrijdag 
Best  19.00 uur  Sint-Odulphuskerk

Zoals het er nu naar uitziet zullen ook de vieringen 
met Kerstmis anders zijn door de coronamaatregelen.

Waarschijnlijk is het aantal aanwezigen aan een 
maximum gebonden en zullen er meer vieringen zijn.  
Voor de exacte tijden etc. verwijzen wij u naar de  
volgende editie van de Nieuwsbrief en de informatie  
in de plaatselijke weekbladen. LEES OOK 

DIGIDULFKE

De maandelijkse digitale 

nieuwsbrief voor kinderen 

en hun (groot-)ouders  

kunt u elke maand down-

loaden van onze website: 

www.odulphusvanbrabant.nl

In de maand oktober een terugblik op  

de bijzondere vieringen van de Eerste 

Communie en wordt het verhaal verteld 

over Lucas, wiens feestdag we op 

18 oktober vieren. En natuurlijk  

kan er volop gepuzzeld  

en gekleurd worden!

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers

Nieuwsbrief voor kinderen en hun ouders
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Hoe vieren we  
straks Kerstmis?
Het is een gekke tijd, maar Kerstmis  

komt er wel aan. 25 December vieren  

we het feest van Jezus’ geboorte.  

En we kunnen niet zeggen dat we dat  

niet vieren vanwege dat gekke  

coronavirus.

Normaal komen er met dit grote feest  

heel veel mensen naar de kerk om het  

samen te vieren, maar nu mogen er elke  

keer maar een beperkt aantal mensen  

in het gebouw, want ze moeten 1,5 meter  

uit elkaar zitten. Ook mogen we niet  

allemaal samen zingen. Het ligt voor de  

hand dat we dan gewoon veel meer vieringen 

in de kerk hebben en dan moeten de mensen 

reserveren voor de viering waar ze naar toe 

willen gaan. Mensen houden echter niet van  

reserveren en het zouden ook wel veel 

vieringen moeten worden.

We zijn dus nu allemaal goed aan 

het nadenken hoe we het gaan 

doen. Als we het weten 
zullen we het jullie 

volgende keer 
vertellen.

Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot: 
Zondag 1 november 9.30 uur:  
kleine Allerzielenviering.  
Het is herfst! We zien hoe in de natuur 
alles verandert. In de kerk gedenken 
we grote voorbeeldmensen die we nooit 
mogen vergeten. We noemen hen ‘heiligen’. 
Maar we denken ook aan alle dierbaren uit 
onze familie en vriendenkring. We noemen dat 
‘Allerzielen’. Kom je dat mee vieren? Het wordt 
heel bijzonder. Jullie mogen herfstspullen uit de 
natuur meebrengen naar de kerk; daar maken 
we dan een mooie herfsttafel van!
Vrijdag 20 november: Vormselviering.

Sint-Odulphuskerk en H. Antoniuskerk, Best: 
Zaterdag 21 november: Vormselviering  
voor alle vormelingen van Best.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers:
Donderdag 8 oktober 18.30 uur: tweede 
infoavond voor eerste communicanten.
Zaterdag 7 november 14.00 uur en zondag  
8 november 10.30 uur: Eerste communie.

Lees op pagina 3 over de 
Eerste Communie in de parochietuin.


