
De Nederlandse bisschoppen vragen om een 
aantal coronamaatregelen opnieuw toe te 
passen. We worden gevraagd tijdens vieringen 
anderhalve meter afstand te houden en een 
mondkapje te dragen bij verplaatsen in de kerk 
of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst 
wordt gehouden. Daarnaast blijven de 
basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 
ventilatie en thuisblijven bij klachten. We 
houden er rekening mee dat de komende tijd 
verdere aanscherping van de coronamaatregelen 
nodig zal blijken.

Vieringen
Dinsdag 16 november, 19.00 uur
Generale repetitie voor de vormelingen.

Zaterdag 20 november, 19.00 uur 
Vormselviering, met Deken Spijkers en pastor 
Van Nunen, m.m.v. ‘De Gouden Appeltjes’.

Zondag 21 november, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. 
Wil en Joke van den Broek.
Intenties: Jos Vermeer; Zdenka Ivica-Safradin.

Korte berichten:
In november kunt u in het parochiecentrum de 
kruisjes van 2020 en 2021 van uw dierbaren 
nog afhalen. Als u ze niet afhaalt, krijgen 
ze een mooi plaatsje in de torenkamer. 

Vieringen:
Woensdag 17 november, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 19 november, 19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 20 november, 17.00u: Eucharistieviering
Intenties: Fam. Vos-van Diesen;  Enzo Foggi 
en Jos Lubberts; An van Laarhoven-Hulsen.

Zondag Christus Koning, 21 november, 09.30u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Catharina Essens-
Schepens; Evert en Erik van Kollenburg; 
fam. Floccari; fam. Policriti.

Heilige Antoniuskerk Sint-Odulphuskerk

Website: www.odulphusvanbrabant.nl 
Parochiecentrum H. Antoniuskerk  
Tel. 0499 - 37 12 76  
Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best  
bereikbaar op wo t/m vr  van 10.00-12.00 uur 
info@antoniusparochie.nl  
Bank: NL43RAB001070.92.131

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
parochiecentrum.odubest@Odulphusvanbrabant.nl

Bank: NL30RAB001070.12.049

Red Wednesday
Op woensdag 24 november vragen we aandacht voor de vrijheid van alle mensen om te geloven wat zij 
willen! Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd 
worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar 
leven, alleen vanwege diens geloof. Een belangrijk aspect van #RedWednesday is het wereldwijde 
karakter. 
In ons land doen, op initiatief van ‘Kerk in Nood’ honderden kerken, synagogen, moskeeën en 
overheidsgebouwen mee en worden rood ‘gekleurd’. 
Die dag zullen ook de kerken van onze parochie, dus ook de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk 
rood worden aangelicht en geopend zijn van 18.00 tot 20.00 uur. In de Odulphuskerk wordt ook een 
PowerPoint met informatie vertoond.


