
Helder bij lichte en 
donkere dagen.

Op 28 augustus hebben wij de vriendendag gevierd van de SBO (Stichting 
Behoud Odulphuskerk), in de tuin van de pastorie. Onze monumenten zijn 
zeer kostbaar. Ze herinneren ons aan het verleden en bepalen de sfeer in 
ons dorp. Daarom is het een groot goed, dat naast de vaste bijdragen aan 
de parochie, er mensen zijn, die zich inzetten voor het behoud van onze 
monumentale gebouwen. Het bestuur van de SBO overhandigde dit jaar 
een cheque van €15.000,-.

Kerken en kapellen zijn voor velen van grote waarde. Ze nodigen ook uit 
om even binnen te komen en alleen te zijn met wat onuitgesproken in ons 
leeft.

Als u dit leest is het ontmoetingstriduüm in volle gang. Ook dat is kostbaar. 
Wij willen laten zien dat iedereen voor ons telt en zeker zij, die het niet 
gemakkelijk hebben. Het is al de 65e keer dat dit gebeurt.

Komend weekend is de open-monumenten-dag, waarop we landelijk 
onze monumenten waarderen en u uitnodigen ze te bezoeken. Wij doen 
daar, dankzij mevrouw van Erp, weer aan mee. Ook is er dan, onder leiding 
van Olga van der Pennen, een bijzonder concert gepland, om 15.00u. 
in de Sint-Odulphuskerk. Onder de titel “Licht en donker” zullen Jelena 
Bazova (orgel) en Cameron Millar (saxofoon) een uur muziek ten gehore 
brengen van beroemde componisten. Nu de herfst nadert willen we, in 
onze reeks concerten die in de verschillende jaargetijden plaatsvinden, 
een bemoedigend signaal uitzenden: Licht kan stralen ook als een donker 
jaargetijde nadert, en ook als binnen in ons zwaarmoedigheid toeslaat. 
Mooie muziek kan een mens opgewekt maken. Deze concerten zijn, dankzij 
een sponsor, gratis toegankelijk. U bent van harte welkom!

Dré Brouwers, pastor.

Odulphuskerk

Nieuws
Momenteel wordt er hard gewerkt 
om alle kopij voor de komende 

Nieuwsbrief en het Antonius-
nieuws op tijd bij de drukker te 
krijgen. Tweede helft september 
worden ze bij u bezorgd en daarin 
vindt u veel informatie over nieu-
we plannen.

Vieringen
Zondag 11 september, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen-

Korte berichten
Vanaf september vervallen de vie-
ringen op woensdag in de buiten-
kapellen; deze zijn dan in de Sint-
Odulphuskapel.

Vieringen
Woensdag 7 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 9 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 10 september, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Can-
tors
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overleden familie, Cel-
cia van de Sande-Verhagen, jgt. 
Hanneke v.d. Sande-Latijnhou-
wers, jgt. Thomas Roche.

Zondag 11 september, 09.30u:
Eucharistieviering m.m.v. Ge-
mengd Koor
Intenties: Jan de Bresser (ver-
jaardag), Bertha van Kemenade-
Raaijmakers, Familie van Vlokho-
ven-Pijnenburg, Theo van de San-
de, ouders van Kasteren-Persoons 
en zonen Harrie en Martien.

Overleden: Emmy van de Wijde-
ven-Tinkelenberg, 90 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

H. Vormsel
Dit jaar wordt het H. Vormsel toegediend op zaterdag 12 november 
om 19.00u in   de H. Antoniuskerk. De werkgroep nodigt u uit, samen 
met uw zoon of dochter, op de informatieavond die bestemd is voor 
alle leerlingen van de groepen 8 uit geheel Best, die willen deelnemen 
aan het Vormsel. Tevens is er dan gelegenheid uw kind aan te melden. 
De avond vindt plaats op dinsdag 13 september om 20.00 uur in de H. 
Antoniuskerk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Pastor van Liever-
loo en leden van de werkgroep zullen hierbij aanwezig zijn. Deze week 
krijgen de kinderen van groep 8 op de scholen in Best een uitnodiging 
voor deze bijeenkomst. Mocht uw kind op een school buiten Best zitten, 
dan bent u ook van harte welkom!

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

Antoniuskerk

burg, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Riek Bijnen – van de 
Waterbeemd, Mevr. Vervloet-Jo-
chems

Dinsdag 13 september, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie


