
KERSTMIS  2020  Anders dan anders!!!!
Normaal werden er nu plannen gemaakt voor Kerstsamenkomsten: Mag niet!  Voor wintersportvakantie: 
Mag niet!  Voor voorjaarsvakantie?  Hoe staat het met  communievieringen en vormsel? Iets plannen 
voor Pasen? En de reisvoucher: de organisatie, die deze heeft uitgegeven, bestaat die dan nog? We 
hebben het huwelijk, de reünie, het familiefeest uitgesteld, wanneer die nu plannen? Wat doen we met 
al aangeschaft vuurwerk; mag dat het volgend jaar nog gebruikt worden?
We moeten eigenlijk altijd rekening houden met onverwachte dingen:
Gij kent dag noch uur!! Maar zoals nu, hebben wij nog niet veel meegemaakt.
Sommigen komen in opstand, maar daar heb je alleen jezelf en anderen mee. We willen weten waar 
we aan toe zijn, maar dat weten we hiermee niet. Als er een goed vaccin komt, is ook nog niet duidelijk 
wie wanneer ingeënt kan worden. Allemaal heel erg, maar laten we aub wel sociaal blijven. Jongeren 
kunnen wel zeggen dat het hun leven is wat ouderen al achter de rug hebben, maar bedenk ook eens 
wat het betekent je einde te voelen naderen in deze onzekere situatie; te beseffen, dat je je dierbaren 
misschien nooit meer normaal kunt ontmoeten. Kerstmis is een feest voor elkaar.
Dus wees creatief en denk er vast goed over na wat je dan voor een ander kan betekenen, vooral voor 
je dierbaren. Laten we echter ook de alleenstaanden niet vergeten!!!! 

Aalmoezenier Paul Versteegh

Samen vieren in onze kerken
Het maximale aantal kerkgangers dat in een viering aanwezig mag zijn, is 30. Dat heeft als consequentie 
dat u, als u bij een viering in het weekend aanwezig wilt zijn, vooraf moet reserveren. Kaartjes zijn 
natuurlijk gratis en kunnen online besteld worden via de link op de website van de parochie of 
telefonisch via de parochiesecretariaten van de H. Antoniuskerk en de H. Odulphuskerk.
Bovendien is er het dringende advies om een mondkapje te dragen. Natuurlijk blijven ook de andere 
maatregelen van kracht.

Voedselbank actie
Omdat steeds meer mensen in economische 
onzekerheid leven vanwege de coronacrisis 
wordt het werk van de voedselbank de 
komende tijd nog harder nodig. Daarom is er 
in de kerken een permanente inzamelactie van 
houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? 
Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten 
waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid 
om een financiële bijdrage te doen in de 
offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat 
duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

RedWednesday
Woensdag 25 november 2020 is het weer 
REDWEDNESDAY, een initiatief van Kerk in 
Nood, om bewustwording te creëren over 
vervolging van gelovigen, in het bijzonder 
Christenen, de meest vervolgde groep. Het is 
een initiatief om op te komen voor geloof en 
vrijheid, een oproep tot respect voor gelovigen 
en tussen geloofsgroepen. #RedWednesday® 
presenteert de feiten op een eerlijke manier en 
doet geen afbreuk aan andere geloofstradities: 
centraal staat het bouwen van bruggen. Ook 
dit jaar doen wij daaraan mee door onze 
kerken die avond rood aan te lichten.

Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76
Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 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

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Vieringen:
Woensdag, 18 november, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag,  20 november, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag, 21 november, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Hendrik Walravens - zoon Leon - dochter 
Jeanne, Ad Bressers nms de zondagskatters.

Zondag, 22 november, 09.30u: 
Eucharistieviering
Intenties: Leden en overl. leden van het Sint-
Odulphuskoor, Piet en Marie van Genugten-van 
Eerdt, jgt. Catharina Essens-Schepens, Jan van 
Velzen (verjaardag), vader Enzo Foggi, Coby 
Heddes-Consemulder, Jo Heddes en Anton 
Heddes.

Eigenlijk…
Eigenlijk hadden we op 21 november de toediening 
van het H. Vormsel willen vieren. Eigenlijk hadden 
we a.s. zondag Adri de Baar in de viering in het 
zonnetje willen zetten, omdat hij al 40 jaar lid is 
van het Lidwinakoor. Ook Zdenka Ivica, die er al 25 
jaar, samen met anderen, voor zorgt dat onze kerk 
er steeds keurig gepoetst uitziet, verdiende het om 
daar aandacht aan te besteden. We hadden ook 
graag weer een activiteit voor onze vrijwilligers 
georganiseerd. Helaas, het kan allemaal, net zoals 
zoveel initiatieven en andere activiteiten niet 
doorgaan. 
En nog het ergste:  alle persoonlijke leed, verdriet 
en eenzaamheid door de huidige situatie. We 
kunnen alleen maar bidden, moed houden en 
hopen en wachten op betere tijden!!

Vieringen
Zondag 22 november, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Papenburg, m.m.v. Meeske van 
Halteren.
Intenties: Sjan Appeldoorn-den Otter, leden en 
overl. leden van het Lidwinakoor.

Dinsdag 25 november, 09.30u: Woord- en 
communieviering, met aalmoezenier Van 
Lieverloo. Deze viering wordt gehouden in de 
Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.


