
Nederlandse dag in Rome
12 November was er weer een plechtige vormselviering in de H. Antonius-
kerk voor alle vormelingen van Best. 40 Jongeren werden gevormd door 
vicaris Van den Hout. Het was een mooie viering en fijn om te zien hoe deze 
jongeren tegen hun toekomst aan kijken. Meteen daarna ben ik vertrok-
ken naar Rome. Daar werd op 15 november een Nederlandse Dag georga-
niseerd. Nederlandse bisdommen en katholieke organisaties waren in die 
week samen om de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid bij 
te wonen. Namens enkele organisaties mocht ook ik bij dit gezelschap aan-
sluiten. Paus Franciscus sprak de Nederlandse deelnemers persoonlijk toe. 
Tijdens de Nederlandse Dag waren er ongeveer 1000 Nederlanders aanwe-
zig. Het is een bijzondere gelegenheid om elkaar te ontmoeten, inspiratie 
op te doen en plannen te maken voor de toekomst. Vanzelfsprekend is de 
barmhartigheid niet voorbij als het themajaar is afgesloten. Elke dag op-
nieuw staan we met elkaar voor de opdracht om barmhartigheid waar te 
maken. Dat vraagt om eensgezindheid in optreden en uitvoering. Mooi dat 
de bisschop van Den Bosch dit uitgangspunt ook onderschrijft. De bijeen-
komst in Rome laat zien dat we niet alleen nationaal de eenheid nastreven, 
maar ook internationaal. Mooi om deel uit te maken van deze wereldkerk! 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

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

Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Hendrik Walravens, 
dochter Jeanne en zoon Leon.

Vrijdag 25 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Voor een bijzondere in-
tentie.

Zaterdag 26  november, 17.00u: 
Eucharistieviering met de Can-
tors
Intenties: 
Henricus van Zon.

Zondag 27 november, 1e zondag 
van de Advent, 9.30u:
Gezinsviering m.m.v. De Gouden 
Appeltjes ter verwelkoming van 
de Sint.
Intenties: Martinus van den Big-
gelaar en Huberta van den Bigge-
laar-Schepens, Piet en Marie van 
Genugten-van Eerdt, jgt. Willem 
van Kollenburg, Nettie van Kol-
lenburg-Klompers, Ouders Hurkx-
Essens en overleden familie.

Hopen en 
verwachten

De decembermaand: maand van 
duizenden lichtjes, het feest van 
Sinterklaas en van Kerst, van vele 
gedichtjes en blije kindergezicht-
jes. December: de maand van ho-
pen en verwachten. Juist in deze 
periode vieren we de ‘Advent’: we 
verwachten iemand. Verwachten 
is sterker dan alleen maar wach-
ten. Verwachten is uitzien naar 
iets nieuws, geeft spanning aan 
het leven. Verwachting is meer 
dan een wensdroom: er zit altijd 
een stuk zekerheid in. Wachten in 
de Advent is verwachten, verder 
kijken dan de buitenkant, kijken 
naar mensen om je heen, bewust 
wachten op de komst van een 
kind, wachten op hoop schenken-
de mensen. Dat is geen verloren, 
maar een zinvolle tijd!!

Vieringen
Zondag 27 november, 
1e zondag van de Advent, 
11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen-
burg, m.m.v.  Henk Rooijackers
Vanaf deze zondag bidden we het 
‘nieuwe’ Onze Vader. 
Intenties: Mien Brands-van Groot-
el, Jan Vaessen, Jos Vermeer.

Dinsdag 29 november, 09.00u:
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Jos Vermeer

Korte berichten
• Op zondag 27 november wordt 
in de Heilige Mis van 9.30 uur 
aandacht besteed aan het Sint-
Nicolaasfeest en op het eind van 
deze viering hopen we de goedhei-
ligman te verwelkomen.     
• De extra collecte van 5 en 6 no-
vember voor het werk van de oe-
cumene heeft €159,77 opgebracht.

Vieringen
Woensdag 23 november, 19.00u:

Overleden: 
Walter Suetens, 79 jaar. Moge hij 
ruste in vrede. 


