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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 
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Antoniuskerk

Mogen wij ons 
voorstellen?

Deze vraag stellen zondag 55 aan-
staande communicanten uit heel 
Best, die straks op 21 mei in de 
H. Odulphuskerk hun Eerste H. 
Communie gaan doen. Tijdens de 
voorbereiding, waarvan we inmid-
dels al twee bijeenkomsten achter 
de rug hebben, zijn 33 kinderen 
te gast op ons parochiecentrum. 
Daar bereiden de leden van de 
gezamenlijke werkgroep de kin-
deren voor op die grote dag. De 
communicanten die op de Anto-
niusschool zitten, worden door de 
leerkrachten van die school voor-
bereid. 
Zondag staan de communicantjes, 
net als bij hun doop gebeurd is, 
in het middelpunt van de belang-
stelling. Natuurlijk beleven zij dit 
moment veel bewuster en daarom 
leven zij er ook echt naar toe. Je-
zelf voorstellen, omdat je bij die 
geloofsgemeenschap van de R.K.-
kerk wilt horen, omdat je in het 
voetspoor van Jezus wilt gaan, is 
een belangrijke stap. Fijn, dat jul-
lie erbij willen horen! Bent u be-
nieuwd naar hen? Natuurlijk bent 
u van harte welkom!
 

Vieringen
Zondag 26 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. kinderkoor De 
Gouden Appeltjes
Intenties: Bijzondere intentie
Paulus van Berendonk
Na afloop van deze viering bent u 
van harte uitgenodigd om samen 
een kopje koffie te drinken.
Maandag 27 maart, 19.15u:
Gebedswake op weg naar Pasen

I.v.m. de wakes in de veertigda-
gentijd op maandagavond, vervalt 
de viering op dinsdagochtend.

Korte berichten
De bedevaart naar Hakendover 
vindt weer plaats op 2e Paasdag, 
17 april 2017. Tot 6 april zijn er rou-
tekaarten (€15,- volwassenen en 
€5,- voor kinderen) te koop bij de 
Broedermeester D. Schepens-Ver-
boort, telefoon 0499-397102. De 
opstapplaats is bij Quatre Bras.
Op zondag 26 maart is er een mu-
sical van de Kisi-Kids voor kinde-
ren om 15.00 uur in de basiliek te 
Oirschot.

Vieringen
Woensdag 22 maart, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel 
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties.

Odulphuskerk

20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de WCCM 
(World Community of Christian 
Meditation).
20.00u: Geloofsgesprek op de pas-
torie.
Vrijdag 24 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: 
Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 25 maart, 17.00u: 
Eucharistieviering mmv de Can-
tors
Intenties: Betsie Hellings (ver-
jaardag), Hanneke van de Sande-
Latijnhouwers en Thomas Roche.
Zondag 26 maart, 4e zondag 
van de vasten, zondag Laetare, 
09.30u:
Eucharistieviering mmv Bert van 
Hoof
Intenties: Jgt. Jan de Bresser, jgt. 
Adrianus de Bresser, Willem Kroos 
(verjaardag), ouders de Bresser-
van Weert en zoon Frans, overle-
den familieleden Van Doren, ome 
Ad en Tante Riek, Wil Verstegen, 
jgt. Leonardus Schepens en over-
leden familie, ouders Vermulst-van 
Oirschot, Leo en Roos Koehn-van 
de Kerkhof, Walter van Ginneken, 
ouders van de Ven-van de Kam, 
ter nagedachtenis van Leo Petrus 
en zoon Leo.

Gedoopt: Max van Kemenade

Overleden: Harrie van de Loo, 76 
jaar. Moge hij rusten in vrede.


