
“Maak dat de kat maar wijs” 
Een opmerking die je op menig feestje nogal eens hoort als verhalen over 
de schepping, Kerst of wonderverhalen de revue passeren. En oppervlakkig 
gezien heel begrijpelijk. 
Weinig boeken zijn zo controversieel als de Bijbel. Voor velen een belangrij-
ke inspiratiebron van leven en voor weer anderen een fossiel restant uit een 
ver verleden. Vele jaren geleden besprak ik met leraren in het basisonder-
wijs en belangstellende ouders vaak het project dat op de school gegeven 
zou worden. Daarin kwamen vaak Bijbelverhalen voor die op eigentijdse 
wijze als spiegelverhaal bij het project werden gebruikt. Het was verrassend 
te ontdekken hoe ver weg we soms gegroeid zijn van de betekenis van het 
verhaal. Dat is jammer want met het onbekende werd ook de mooie bete-
kenis achter de woorden bij het grofvuil gezet. 
Daarom is er in de Antoniuskerk opnieuw een aanbod gericht op deze ver-
halen. Op interactieve wijze gaan we in een vijftal avonden op weg om de 
meest spraakmakende teksten nader te bekijken en gaan we tevens op 
zoek naar de actualiteit en betekenis ervan. 
Wekt het uw interesse? Geef u dan op voor de bijeenkomsten. 
Data: 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december en 8 januari
Aanmelden kan op ons parochiecentrum (0499 371276) of via info@anto-
niusparochie.nl

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op werkdagen 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@sint-odulphus.nl 
Bank: NL30RABO01070.12.049

Betrokkenheid
Afgelopen dinsdag was er in ons 
parochiecentrum een bijeenkomst 
van enthousiaste ouders van a.s. 
vormelingen. De leden van de 
werkgroep ondersteunen deze tien 
ouders tijdens de voorbereiding. 
Die ouders gaan al elf jaar of lan-
ger de grote uitdaging aan om hun 
kind(eren) op te voeden, te bege-
leiden naar volwassenheid en kun-
nen kinderen ook begeleiden naar 
het Vormsel! Heel fijn die goede 
sfeer, die betrokkenheid!
Ook de actie ‘Kerkbalans’ wordt 
al voorbereid. Ook daarbij wordt 
heel enthousiast gewerkt en is gro-
te betrokkenheid te merken. Nieu-
we initiatieven worden vormge-
geven om, hopelijk, deze actie tot 
een succes te maken. 

Op deze plaats mogen we ook de 
groep mensen die de ‘Nieuwsbrief’ 
aftelt en ‘verzendklaar’ maakt en 
de bezorgers eens extra noemen. 
Aan u allen: dankuwel voor uw 
inzet en betrokkenheid! 

Vieringen
Dinsdag 10 oktober 19.00u
voorbereidende viering Vormsel 

Korte berichten
In een feestelijke viering op 1 ok-
tober hebben wij de, door Mia 

Odulphuskerk

“Wij zijn gedoopt” Aalmoezenier 
Van Lieverloo + werkgroep

Zondag 15 oktober, 11.00u  
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Lidwinakoor
Intenties: Uit dankbaarheid
Piet van Kemenade, Paul van 
Genuchten, Mariet Kreijveld – 
den Otter, Fokelien Kielenstijn
Jos van den Akker

Dinsdag 17 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Jos van den Akker

Gedoopt: Indy van Elderen, No-
lan Goossens

Overleden: Jos van den Akker, 65 
jaar. Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Welvaarts-Coppelmans, gerestau-
reerde engelen bij Maria met een 
zegen een moment van extra aan-
dacht gegeven.

De Gerardus-kalender voor 2018 
is te koop voor €7,- in het paro-
chiecentrum. 
Op zondag 15 oktober wordt het 
Odulphus Najaarsconcert gehou-
den in de Sint-Odulphuskerk van 
15.00-17.00u. De toegang is gratis.
Op dinsdag 17 oktober om 19.00u 
bekijken wij, in het kader van het 
Luther-jaar, een film over Luther 
en bespreken enkele vragen rond 
het ontstaan van de Reformatie. 
De tweede bijeenkomst is op dins-
dag 7 november om 19.00u. Beide 
avonden zijn in de pastorie aan de 
Hoofdstraat 35.
In het weekend van 21 en 22 ok-
tober houden we een extra collec-
te vanwege wereldmissiedag.
Om haar vele verdiensten in onze 
parochie, vooral gedurende de 
25 jaar als dirigente van het Ge-
mengd ZLTO-koor, hebben we als 
dank Ineke Beris-van der Lee on-
derscheiden met een broche van 
onze Sint-Odulphuskerk.

Vieringen
Woensdag 11 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Henrica van den Hurk,
Thérèse en Mathilde Beekman.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 13 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Ouders van Rosen-
daal-van de Biggelaar.
Zaterdag 14 oktober, 17.00u: 
Eucharistieviering mmv de Can-
tors
Intenties: 
Ouders Appeldoorn-de Koning 
en overleden familie, ouders 
Wijnands-Reijnen en zoon Jan, 
Betje Smetsers-Swaans nms buurt-
bewoners Nassaustraat, Petra Ha-
braken-van Diesen en dochter 
Ansje, Jos en Gerd-Jan van Dijk.
Zondag 15 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan Kroos (verjaardag), 
Bernard Onland, Antonius van 
Laarhoven (verjaardag), jgt. Arnol-
dus van Rijssel, Corry Duquesnoy,
Wilhelmina van de Meeren-
donk-van Laarhoven, Jan Smet-
sers nms buurtbewoners van de 
Nassaustraat, Janus van Rooy 
(verjaardag), Cor van de Meeren-
donk (verjaardag), Bert de Wit 
(verjaardag). 15.00u: Odulphus 
najaarsconcert


