
Sneeuw in hartje zomer
In Rome staat de prachtige basiliek van Santa Maria Maggiore.
Er bestaat een leuke legende over deze kerk. Johannes van Rome en zijn 
vrouw hadden in de 4e eeuw beiden een ongewone droom: Maria had hen 
opdracht gegeven een kerk te stichten op een van de zeven heuvels van 
Rome. En ze zou hen door sneeuw aanwijzen waar. Toen ze op 5 augustus 
aankwamen op de heuvel Esquilijn, troffen zij in hartje zomer sneeuw aan 
in de vorm van het fundament van de kerk. Kort daarop werd de kerk ge-
bouwd. Elk jaar op 5 augustus “sneeuwt” het rozenblaadjes vanaf het balkon 
van deze kerk. Een mooie symboliek. 
Blaadjes sneeuwt het ook al enkele weken rond de kerken van Best. Stapels 
blaadjes. Een hele klus voor de vrijwilligers om het plein en kerkhof schoon 
te houden. Karrenvrachten worden afgevoerd en de dag erop ligt het weer 
vol. 
Toch gaan onze vrijwilligers onverstoord verder voor een mooi en veilig 
toegankelijke kerk en kerkhof. Het mag weleens gezegd: kanjers zijn het. 
Dank mannen voor jullie enorme werk, iedere week weer. 

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

Geschenk 
voor een 

goed doel
Veel kinderen en volwassenen 
hebben het afgelopen weekend ca-
deautjes gehad van de Goedheilig-
man. Een fijn en mooi kinderfeest. 
Geschenken geven is zo oud als de 
mensheid. Het is een vorm van so-
ciaal gedrag en draagt bij tot goede 
verstandhouding. Jammer, dat er 
een “cadeau-cultus” is ontstaan; 
de commercie heeft zich namelijk 
van het geschenk meester gemaakt. 
Wie werkelijk spontaan iets wil 
geven aan de ander, kan eigenlijk 
beter een beroep doen op zijn cre-
ativiteit. Een persoonlijk woordje 
bij een eenvoudig geschenk zegt 
meer dan het duurste of grootste 
cadeau. Een cadeau geven kun je 
op verschillende andere manieren 
doen. Zo organiseert M25 op 10 
december een kerstbenefietcon-
cert in onze kerk voor het project 
Ampare. M25 is een werkgroep 
voor jongeren, opgericht vanuit 
onze parochie Sint-Odulphus 
van Brabant. Die avond, die om 
19.00u begint, zal het kerstverhaal 
op een speciale manier ten gehore 
worden gebracht. Iedereen werkt 
geheel belangeloos mee, de toe-
gang is gratis en met een vrijwil-
lige bijdrage steunt u het project 
voor een opvanghuis in Brazilië. 
Als dat geen mooi geschenk is!!  U 
bent van harte welkom.

Vieringen
Zaterdag 10 december, 19.00u:
Kerstbenefietconcert door M25.
Zondag 11 december, 3e zondag 
Advent, 11.00u:
Eucharistieviering, pastor Papen-
burg m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist).
Intenties: Uit dankbaarheid, Nel-
lie en Sjef Frederiks – v.d. Wij-
deven, Mia en Jan de Wert- v.d. 
Heuvel.

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

Kort bericht
• Onze adventsactie wordt gehou-
den voor pastoor Joseph, een In-
dische priester, die pastoor is in 
Hapert en die binnenkort weer 
teruggaat naar India.  Daar wordt 
in zijn voormalige parochie een 
kerk gebouwd. Tijdens de advent 
zal er een collectebus in onze kerk 
staan voor dit doel. Op de leestafel 
in de kerk ligt informatie over dit 
project.
• Op zondag 18 december a.s. 
wordt er een kerstconcert ge-
houden in onze kerk, aanvang 
16.00u.

Vieringen

Woensdag 7 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Jan van den Boom (ver-
jaardag), jgt. Jan en Annie van de 
Sande-Essens.
Vrijdag 9 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel 
Intenties: Overleden familie 
Van der Looij-van Eert, Ouders 
van Rosendaal-van de Biggelaar, 
Overleden ouders van den Bigge-
laar-v.d. Meulengraaf en dochter 
Maria.
Zaterdag 10 december, 17.00u: 
Eucharistieviering m.m.v. de Can-
tors.
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overleden familie,
Familie Rovers-van Gestel. 
Zondag 11 december, 3e zondag 
van de Advent, 09.30u:
Eucharistieviering met gregoriaans 
koor.
Intenties: Jan en Anna Lucia-de 
Koning, Hein van Vlokhoven, 
Overleden familie van de Sande-
van de Ven. 

Overleden: Annie van Peperstra-
ten-de Brouwer, 70 jaar. Evelien 
de Vrind, 78 jaar. Annie van den 
Oetelaar-de Wert, 83 jaar. Mogen 
zij rusten in vrede.


