
Versieren meer dan versieren..
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het 
verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen en versiering kregen een 
symbolische duiding. 
In veel kerken wordt er dan ook relatief veel tijd gestoken in de versieringen 
en is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloe-
men en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. 
Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten aangevuld 
met andere materialen hebben een speciale betekenis. En deze worden 
gebruikt om aan de kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. 
Het is dus veel te kort door de bocht om de versieringen ‘bloemschikken’ te 
noemen. Het gaat om veel meer dan dat.  
Niet alles wordt versierd. Soms is het iets bij het altaar, soms bij de doop-
vont, de paaskandelaar, de ambo, een heiligenbeeld. In de feesttijden is er 
meestal iets extra’s. Dan mag er ook in het kerkschip iets te zien zijn: de hele 
ruimte viert immers mee! 
Ook is er in de H. Antoniuskerk op de tafels vaak een thematische voorstel-
ling te vinden die aansluit bij de lezingen of feestdagen. Vaak de moeite 
waard om even bijzondere aandacht te geven. De werkgroep die in onze 
kerk iedere keer weer in de juiste stemming brengt, laat zich inspireren 
door de schriftlezingen van de zondag. Van daaruit kan dan gekeken wor-
den welke accenten gelegd worden.  Maar ook bijzondere gebeurtenissen 
in Best of in de H. Antoniuskerk worden symbolisch in beeld gebracht. 
Let u maar eens op, zelfs versieringen hebben een symbolisch of meditatief 
karakter. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

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

Vieren 
Afgelopen zondag was de Anto-
niusviering. In een feestelijke vie-
ring herdachten we de naamgever 
van onze kerk en namen we ook 
afscheid van Jean Pennings als di-
rigent van het Lidwinakoor. Als 
extra ‘cadeau’ aan onze kerkgan-
gers, Jean en andere leden van het 
koor die afscheid namen, werd de 
viering opgeluisterd door vier mu-
zikanten. Een extra ‘cadeautje’ was 
het feit dat zich al weer een nieuw 
lid voor het koor aanmeldde. 

Op 23 september vieren we het feit 
dat aalmoezenier Van Lieverloo 25 
jaar diaken is. Ook dat wordt een 
feestelijke viering waaraan velen 
hun medewerking verlenen. 

 
Vieringen
Zondag 24 juni, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Peggy Dittrich-Butter-
field, Wim Broeders.

Samen op 
bedevaart naar 

Kevelaer
Op donderdag 16 augustus a.s. 
is de bedevaart naar het Duitse 
plaatsje Kevelaer. Dit bekende 
Mariabedevaartsoord is een idea-
le plaats om samen het geloof te 
vieren. We vereren daar Maria, de 
moeder van God als Troosteres 
der bedroefden. De inspirerende 
omgeving geeft steun en kracht. 
Naast de vieringen is er ook tijd 

om het gezellige stadje te bezoe-
ken.
We vertrekken vanuit Best rond 
8.00u. per luxe touringcar. De pre-
cieze tijd en opstapplaats, hoort u 
na opgave. Een rollator of inklap-
bare rolstoel kan mee (bij aan-
melding doorgeven). Pelgrims die 
afhankelijk zijn van een rolstoel 
kunnen alleen mee als ze een be-
geleider hebben. Meer informatie 
over het programma vindt u op 
de website www.odulphusvanbra-
bant.nl. (klik op agenda en vervol-
gens op 16 augustus).
U kunt zich tot 28 juli a.s. aanmel-
den bij Joke en Fried van Aken: 
per e-mail jokevanaken@home.
nl, of telefonisch 0499-310807. 
De kosten bedragen €17,- p.p. 
(kinderen tot 12 jaar €8,-). Het te 
betalen bedrag graag voor 1 au-
gustus overmaken naar rekening 
NL10RABO 0101011504 t.n.v. 
G.H.G. van Aken

Vieringen
Woensdag 20 juni, 19.00u:  
Eucharistieviering  in de Mariaka-
pel in De Vleut 
Intenties: Broer Walravens, over-
leden ouders Van den Heuvel-van 
der Vleuten, Jo van Overbeek-van 
Dijk, ouders Van de Ven-de Bres-
ser en dochter Maria.

Vrijdag 22 juni,  19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 23 juni, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Johan van de Meu-
lengraaf, Marc Tonen nms col-
lega’s Ergon, jgt. Mies en Mien 
Kapteijns.

Zondag 24 juni, 9.30u: 
Eucharistieviering m.m.v. ge-
mengd ZLTO-koor
Intenties: Antonius van Laar-
hoven, Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, Piet van de Sande, ou-
ders Van de Sande-van de Ven, jgt. 
Maartje Vullings en opa en oma 
Vullings, Martijn van Boxtel en 
opa en oma Van Boxtel, Henricus 
Odulphus van der Velden en Jans-
ke en Adrianus van der Velden, 
ouders Van Sonsbeek-Liefkens en 
José, Jan, Gerrie, Tante Cor, Betsie 
Hellings (verjaardag), Hanni Ac-
kerschott en vader Karel, ouders 
Smetsers-van Luyt en overleden 
familie, Harry van Kessel, leden 
en overleden leden ZLTO Best.

Gedoopt: Jacey Robert en Bobby 
van Loon 

Dinsdag, 09.30u 
Géén viering

Op vrijdagochtend is de H. 
Antoniuskerk geopend van 
09.00u-12.00u

Gedoopt: 
Jason en Isabella Ding 


