
HET DEKENAAT OP STUDIEDAG
Het dekenaat Bladel-Oirschot is een term die u misschien niet kunt plaat-
sen. Van oudsher is een dekenaat de bestuurslaag tussen het bisdom en de 
parochies, en binnen een bisdom zijn er een aantal dekenaten. De deken 
staat aan het hoofd van het dekenaat. In de term dekenaat zit het Griekse 
woord deka verborgen hetgeen 10 betekent. Een verwijzing naar een oud 
gebruik waarbij een dekenaat uit 10 parochies bestond. 
Samen met de pastores, besturen en contactgroepen ging het dekenaat 
onlangs op studiedag. Dit keer werd deze dag verzorgd door Nikolaas Sin-
tobin, de ‘internetjezuïet’ uit Amsterdam. Hij onderhoudt websites als ge-
wijderuimte.org, verderkijken.org en biddenonderweg.org en kan dus veel 
vertellen over de mooie en minder mooie kanten van het internet.
De bekendste jezuïet van nu is ongetwijfeld paus Franciscus. Volgens Sin-
tobin begrijp je niets van de paus als je niet beseft dat hij jezuïet is. ‘Je kunt 
paus Franciscus niet begrijpen los van zijn Ignatiaanse spiritualiteit. 
Jezuïeten proberen te werken via de spiritualiteit van de onderscheiding 
van de geesten. Dan weet je niet waar je uitkomt. En dat is heel lastig in 
een cultuur waarin we alles willen controleren. Paus Franciscus laat mensen 
nadenken. Hij schrijft niets voor, hij stelt vragen, hij roept vragen op. Igna-
tiaans is: in dat spanningsveld gaan staan, je voelhoorns uitsteken, en zelf 
antwoorden vinden. Het kompas zit in jezelf. In je hart.’
Voor de vrijwilligers en beroepskrachten uit het dekenaat was het een 
mooie uitdaging om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Dré Brouwers, pastor.

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op ma-di-do-vrij 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

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Bedevaart 
naar de H. Eik

De pastoraatsgroep van onze kerk 
heeft een bedevaart georganiseerd 
naar de H. Eik in Oirschot op 
dinsdag 8 mei. Er is een speciaal 
aangepaste touringcar geregeld, 
waardoor ook degenen die minder 
goed ter been zijn, mee kunnen. 
Natuurlijk kan er een rollator of 
een opvouwbare rolstoel mee. We 
vertrekken bij de H. Antoniuskerk 
om 12.45u en bij de Sint-Odul-
phuskerk om 13.00u.
De dienst in de kapel begint om 
13.30u. Na afloop zijn we uitge-
nodigd bij pastoor -deken Spijkers 
voor een kopje koffie. Als u aan 
deze bedevaart wilt deelnemen, 
meldt u dan aan op ons Parochie-
centrum, tel. 371276 of per mail. 
Voor de bus geldt: vol is vol. Na-
tuurlijk kunt u ook op eigen gele-
genheid naar Oirschot gaan, maar 
ook dan zou het fijn zijn als u dit 
even laat weten. 

Vieringen
Zondag 15 april, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Sjef en Nellie Frederikx- 
v.d. Wijdeven, Jan en Mia de Wert 
– v.d. Heuvel, Piet Boerenkamp, 
Joke Broeders- van Bommel, Ma-
rian van der Eerden-Zeeuwen.

Dinsdag 10 april, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo
Intenties: Joke Broeders – van 
Bommel, Marian van der Eer-
den-Zeeuwen.

Overleden: Joke Broeders- van 
Bommel, 83 jaar
Moge zij rusten in vrede.

Korte berichten
Op zondag 15 april is in de 
Sint-Odulphuskerk, de eerste com-
munieviering voor alle communi-
canten in Best. De eerste viering is 
om 9.30u en de tweede om 11.30 
u. Alle communicanten en hun ou-
ders van harte gefeliciteerd. 

Vieringen
Woensdag 11april, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Voor bijzondere in-
tenties. 20.00u: Meditatie in de 
Sint-Odulphuskapel volgens de 
WCCM.

Vrijdag 13 april, 19.00u.:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Overl. familie Van der 
Looij-van Eert, Johan en Door 
Kemps en familie Kemps.

Zaterdag 14 april, 17.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. familie, Betje 
Smetsers Swaans.

Zondag 15 april: 
09.30u: Viering Eerste Heilige 
Communie mmv De Gouden Ap-
peltjes
11.30u: Viering Eerste Heilige 
Communie mmv De Gouden Ap-
peltjes
Intenties: Jgt. Henricus Leijtens 
en Barbara v.d. Kerkhof, familie 
Leijtens-Appeldoorn, Jan Smet-
sers nms de buurtbewoners Nas-
saustraat, jgt.  Jan Kroos, familie 
Van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, 
Harrie van Nostrum, oma van 
Maud Verbaandert.

Overleden: Nettie Brunen-
berg-Meesen, 90 jaar. Dries van 

Keulen, 86 jaar. 
Mogen zij rusten in vrede.


