
Op bedevaart
Veel mensen gaan graag op bedevaart. Dat kan ver weg zijn: naar Lour-
des, Santiago de Compostella, Rome of Jeruzalem maar ook heel dichtbij 
naar de H. Eik. Wij zijn er pas geweest met onze communicanten voor hun 
dankviering. Het was een bijzonder moment: je bent op bedevaart, maar 
ook gewoon in de natuur. Het staat misschien dichter bij het gewone leven, 
dan een viering in de kerk. Er is mooie natuur, maar er zijn ook muggen. Je 
beleeft iets plechtigs in een heel gewoon samenzijn. Bovendien waren de 
kinderen er met huifkarren naar toe gegaan; dat was ook heel bijzonder. 
Binnenkort komen er kinderen van de H. Nectarios-parochie uit Eindhoven 
op bedevaart bij Sint-Odulphus in Best. Die parochie is een orthodoxe re-
gioparochie voor heel Nederland. Er komt een pope (orthodoxe priester) 
mee uit Amsterdam. Zal dat ook de toekomst worden van onze kerk? Re-
gioparochies voor een groot gebied en mensen die op bedevaart gaan om 
God te danken of om op een speciale plek met andere gelovigen samen te 
zijn? Ooit is dat zo geweest. Van de 16e - eind 18e eeuw, was het voor katho-
lieken niet vanzelfsprekend om samen te komen. Vaak gingen zij daarvoor 
op bedevaart naar België, waar katholieken wel mochten samenkomen. 
Daarna kwam het ‘Rijke Roomsche Leven’ (1860-1960) op, met in de glo-
riejaren wel 95% kerkbezoek. Nu is het heel anders en soms weten wij daar 
niet goed raad mee. God werkte toen en nu, en in God is geen teruggang, 
maar altijd gaat Hij met ons naar beter, eerlijker en waarachtiger geloof. Dat 
ligt nooit voor het oprapen, maar wel voor het grijpen voor wie er echt naar 
op zoek gaat. Zeg maar op bedevaart!

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

Dankjewel
Wat was het een mooie, feestelijke 
Antoniusviering! Dankjewel aan 

Vieringen
Woensdag 27 juni, 19.00u:  
Eucharistieviering in de Sint-An-
nakapel in Aarle 
Intenties: Arnoldus v.d. Ven en 
Maria v.d. Ven-Latijnhouwers, 
Wim Essens en kleinzoon Wim.

Vrijdag 29 juni,  19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Ouders Dek-
kers-Rooiakkers. 

Zaterdag 30 juni, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 1 juli, 9.30u: 
Eucharistieviering m.m.v. Olga 
van der Pennen en Jean Pennings
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van 
Oirschot, Henrikus Leijtens en 
Barbera Leijtens-van de Kerkhof, 
broers en zussen Van Tartwijk, 
Hein van Vlokhoven, jgt. Joannes 
van Kuik, Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, jgt. Lambertus 
Essens, Harrie van Beerendonk 
(verjaardag), Lamberdina de Bres-
ser-van Hoorn en dochter Sjaan, 
Lambèr van de Sande en dochter 
Marga.

Gedoopt: Donny Versteden

Het Interparochieel 
Ontmoetingstriduüm 2018 

Het Ontmoetingstriduüm, voorheen Ziekentriduüm, wordt dit jaar gehou-
den op 4-5-6 september in zalencentrum Prinsenhof in Best, dagelijks van 
10.00u-16.00u. Het Triduüm is bedoeld voor ouderen en allen die door hun 
ziekzijn of lichamelijke beperking veelal aan huis gebonden zijn. Dit jaar 
hebben we gekozen voor het thema: “Mensen dragen mensen”
Onder verantwoordelijkheid van het pastorale team van de parochie ‘Sint- 
Odulphus van Brabant’ en de gezamenlijke inzet van veel vrijwilligers uit 
Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen bieden we de gasten een paar 
zinvolle, inspirerende, maar zeker ook ontspannende dagen. Het zijn ont-
moetingsdagen waar velen jaarlijks naar uitzien. ‘s Morgens is er dagelijks 
een viering, met als voorganger een van de pastores. Na het diner en bij 
mooi weer wandelen, vinden er ‘s middags optredens plaats. Deze, voor vele 
gasten betekenisvolle en gezellige dagen kunnen we jaarlijks organiseren 
dankzij onze sponsors en het gastvrije Prinsenhof.
Indien u wilt deelnemen, kunt u zich melden bij het parochiecentrum bij 
een van de kerken, vóór 20 juli. Gasten die in het verleden hebben deelge-
nomen, worden bezocht door een vrijwilliger.

Tonny van den Hurk, coördinator Ontmoetingstriduüm.

allen, die eraan meegewerkt heb-
ben en erbij waren. Natuurlijk het 
Lidwinakoor en met name Jean 
Pennings, die afscheid nam als di-
rigent. De liturgiegroep, siergroep, 
contactgroep, koster, acolieten, 
koffieschenkers en ook bakker 
Paul, die gratis zorgde voor een 
prachtig Antoniusbrood! 

Dankjewel aan al onze vrijwilli-
gers en kerkgangers! Dankzij jul-

lie kan onze geloofsgemeenschap 
vitaal blijven! 
 
Op 23 september vieren we het feit 
dat aalmoezenier Van Lieverloo 
25 jaar diaken is. Ook dat wordt 
een feestelijke viering waaraan ve-
len hun medewerking verlenen. 
 
Vieringen
Vrijdag 29 juni:
Kerk open van 09.00-12.00u
Zondag 1 juli, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven m.m.v. Jan Kievit (orga-
nist)
Intenties: Bijzondere intentie, uit 
dankbaarheid


