
Deze week is het Parochiecentrum 
alleen op woensdag open.
Helaas mogen er voorlopig maar 50 
kerkgangers tijdens een viering aanwezig zijn. 
Dat betekent dus: als u zeker wilt zijn van 
een plaats, dan moet u zich aanmelden via 
onze website of op het parochiecentrum. Ook 
mag er geen koorzang meer. Toch kijken we 
terug op mooie, sfeervolle vieringen, ook al 
moest er laat noodgedwongen veel veranderd 
en geregeld worden. Dank aan Meeske en 
Odette voor hun flexibiliteit en deskundige 
opluistering van de diensten! Dank aan de 
koster en pastoraatsgroep voor alle inzet en 
het regelen van alle aanpassingen! U allen een 
Zalig Nieuwjaar toegewenst!

Vieringen
Zondag 2 januari 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Verhoeven, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist).
Intenties: bijzondere intentie; uit dankbaarheid.

De viering van oudjaar op 31 december vervalt. 
Op nieuwjaarsdag is de viering om 10.30 uur, 
zonder nieuwjaarsreceptie.
Voorlopig kunnen er maar 50 mensen deel nemen  
aan een viering. Voor de vieringen van 1 en 2 januari  
moet u zich aanmelden via Eventix of op het  
parochiecentrum.

VIERINGEN
Zaterdag 1 januari,  
Nieuwjaar, 10.30 uur: Eucharistieviering.
Intenties: fam. Francina Leijtens-Appeldoorn; 
Ria Vos-van Diesen; Wim van Diesen.

Zondag 2 januari, 
Driekoningen, 9.30 uur Eucharistieviering
Intenties: fam. Walravens; ouders Schepens-Roche; 
jgt fam. Berkers; fam. Van Tartwijk; Coby Heddes-
Consemulder; fam. Van Gardingen-de Turck.
Gedoopt: Liam Bressers
Overleden: Jan van den Berk, 88 jaar; 
Sanneke van Kollenburg-van Happen, 
83 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

Heilige Antoniuskerk Sint-Odulphuskerk

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

Zalig Nieuwjaar
Namens het pastoraal team van onze parochie wens ik u van harte een Zalig Nieuwjaar! 
Gezondheid, geluk en liefde, vriendschap en verbondenheid, en hoop op schonere lucht en dat 
de ecologische crisis voortvarend aangepakt wordt.  Hopelijk gaan mensen steeds meer beseffen 
dat de aarde niet voor ons geschapen is, maar dat wij de aarde toebehoren en er vanuit liefde 
zorgzaam mee omgaan; alle schepselen zijn medebewoners van hetzelfde huis, Moeder aarde. 
Onze bisschop is voorzitter geworden van de Laudato Si’ Alliantie; een kerkelijk verband dat de 
mentaliteitsverandering steviger op de kaart wil zetten. Dat dit mooie initiatief een teken van 
hoop voor het nieuwe jaar mag zijn! 
Pastor Wilfred van Nunen


