
Kwetsbaar zijn maar wel zinvol!
Wij begonnen de veertigdagentijd met een askruisje. Door ons daarmee 
te laten tekenen, staan we stil bij onze vergankelijkheid en kwetsbaarheid. 
De vastentijd is ook een tijd van zoeken naar zinvol leven. Zoals velen zich 
inschrijven voor 40 dagen zonder alcohol, kan dat voor ons betekenen 
dat wij iets ondernemen dat ons dichter bij onszelf brengt en bij wat echt 
belangrijk is voor de wereld waarin wij leven. Daarom zijn er verschillende 
initiatieven genomen in de parochie Sint-Odulphus van Brabant, die 
ons kunnen inspireren en waar u aan kunt deelnemen. Zo zijn er in de H. 
Antoniuskerk weer gebedswaken op maandag, om 19.15u. In de pastorie 
van de Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35, kunt u op de woensdagen in de 
veertigdagentijd deelnemen aan geloofsgesprekken, van 20.00u-21.00u. 
Deze geloofsgesprekken vinden ook plaats in de pastorie van Oirschot, 
maar dan op dinsdag. In de veertigdagentijd wordt er ook een Estafette 
gehouden. In de verschillende kerkdorpen van onze parochie kunnen 
we ergens bij elkaar te gast zijn. In Oirschot is op 13 maart een lezing 
van Stephan Boonzaaijer om 19.30u in de Sint-Joriskapel. Op 23 maart 
zal Ton Timmerman, in de pastorie aan de Hoofdstraat, komen vertellen 
over projecten in Nepal, waar hij al jaren bij betrokken is. Een aantal 
daarvan passeren de revue: ontwikkelingen rond het aardbevingsgebied, 
Familyhome, Dipendraschool, de diverse weeshuizen, het tehuis voor 
gehandicapten en enkele microprojecten. Deze projecten komen tot stand 
in samenwerking met lokale medewerkers en vaklieden. De avond begint 
om 19.00u. 
Overal is de toegang gratis en wij houden u op de hoogte van verdere 
initiatieven. 
Ik wens u een zinvolle veertigdagentijd toe.

Dré Brouwers, pastor. 

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

Vieringen
Zondag 12 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met Mgr. dr. 
Gerard de Korte, pastor Papen-
burg en diaken Van Lieverloo, 
m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties:
Uit dankbaarheid
Paulus van Berendonk
Na afloop is er gelegenheid onze 
bisschop en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje 
koffie.
Maandag 13 maart, 19.15u:
Gebedswake op weg naar Pasen
Dinsdag 14 maart, 09.00u: 
I.v.m. de wakes in de veertigda-
gentijd op maandagavond, vervalt 
de viering op dinsdagochtend.
Overleden: Paulus van Beren-
donk, 69 jaar. Moge hij rusten in 
vrede.

Vieringen
Woensdag 8 maart, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel 
Intenties: Adrianus de Bresser 
(verjaardag). 20.00u: Meditatie in 
de Sint-Odulphuskapel volgens 
de WCCM (World Community of 
Christian Meditation).
Vrijdag 10 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Franciscus van de San-
de, fam. Rovers-van Gestel, Mien 
de Wert, fam. Steenbakkers-Schel-
lekens, kinderen en kleinkinde-
ren.
Zaterdag 11 maart, 17.00u: 
Eucharistieviering mmv de Can-
tors
Intenties: Ouders van Haaren-der 
Kinderen.
Zondag 12 maart, 2e zondag van 
de vasten, 09.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd 
koor
Intenties: Henk en Valentine Toe-
bes-de Bruin, fam. van de Sande-
Oppers, Jan en Diny Hulsen-van 
Oirschot, ouders en overleden fa-
milie Kees en Dina van de Sande-
van de Ven, fam. Sanders-van de 
Biggelaar, Bernard Onland, Jan en 
Miet Martens-Geven, Piet van de 
Sande.

Antoniuskerk


