
Korte berichten 
•  Ons parochiecentrum is op woensdag en 

vrijdag geopend van 10.00-12.00 uur. Als 
het kan, willen wij u vragen, per telefoon 
(371276) contact op te nemen. 

Vieringen
Zondag 9 augustus, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg. 
Intenties: Christ van Rooij, Lies van Rooij-
Kapteijns, Mieke Renders

Dinsdag 11 augustus, 09.30u: de woord- en 
communieviering met aalmoezenier Van 
Lieverloo gaat i.v.m. de vakantieperiode niet 
door. 

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

Machteloos 
Dit is een van de ergste gevoelens van een mens.
Machteloos door slechte ouders, een slechte vriend(in) voor je kind, een opboksen 
tegen een verslaving van een dierbare. Machteloos door een incompetente chef, 
een ontslag, een verschrikkelijke ziekte, die maar niet of nauwelijks behandeld wil 
worden, of zoals nu een pandemie, waar nog geen oplossing voor gevonden is. 
En bij deze laatste komt een andere vorm van machteloosheid kijken: je kunt zelf 
alles proberen te doen wat er geadviseerd wordt, maar als er door anderen los mee 
omgegaan wordt, omdat ze het ‘zat’ zijn er rekening mee te blijven houden, dan is 
het maar weer machteloos afwachten wat er gaat gebeuren. 

Maar, zijn we machteloos? We denken vaak van wel. Sommigen zeggen dat God 
niet bestaat, anders deed Hij er wel wat aan. God heeft alle macht, maar die heeft 
Hij grotendeels uit handen gegeven toen Hij ons mensen de vrije wil gaf. Een groot 
gedeelte van de problemen komt immers daardoor. Hij grijpt niet groots in, maar 
doet een beroep op onze naastenliefde. Op persoonlijk gebied doet Hij het wel. 
Lees het Evangelie er maar op na: ‘Omdat ge gelooft’ en ‘Uw geloof heeft U gered’.
Vertrouw er maar op, want Hij is liefde en heeft die macht.

Aalmoezenier Paul Versteegh

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Tot 23 augustus is ons parochiecentrum geopend 
op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur. Wij zijn dan ook telefonisch bereikbaar 
(375698). U kunt ook nog steeds duurzame 
producten hier in de kratten leggen voor de 
voedselbank. De vieringen op woensdag om 
19.00 uur vinden bij goed weer in de open lucht 
plaats.  Maria ten hemelopneming vieren wij op 
15 en 16 augustus in de kerk. De buurt heeft ermee 
ingestemd de viering niet te laten doorgaan in de 
Vleut.

Vieringen
Woensdag, 5 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering bij de Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Tom van de Ven.

Vrijdag, 7 augustus, 1e vrijdag van de maand
18.00u: Aanbidding van het allerheiligste 
18.30u: Rozenkransgebed 
19.00u: Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intentie, jgt. Lies Kemps, 
Kees Heunks.

Zaterdag 8 augustus, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzonder intentie, overl. ouders 
Beljaars-van Nuenen, overl. ouders Willems-
Heeren, Kees Heunks.

Zondag 9 augustus, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Overl. ouders v.d. Sande-van Roy 
en overl. familieleden, Netty en Berry van 
Kollenburg.

Overleden:
Christ van Pelt, 68 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Samen vieren in onze kerken

Gelukkig kunnen we ons geloof al weer twee 
maanden samen vieren in onze kerken. Wel 
moeten we de voorzorgsmaatregelen in acht 
blijven nemen en blijft het 1,5 meter afstand 
houden in alle richtingen, onverminderd van 
kracht.

Vanaf 1 juli bepaalt de ‘anderhalve meter 
maatregel’ ook hoeveel mensen er in onze 
kerken bij een viering aanwezig kunnen zijn. 
Dit is voor elk kerkgebouw dus anders. 
Aanmelden vooraf is niet meer nodig. 
Er moet wel geteld moet worden bij 
binnenkomst. 

In de nieuwe Nieuwsbrief, die op de website 
staat, is opgenomen wat de verruiming van 
de maatregelen nog meer inhoudt. 


