
Aalmoezenier
Soms krijg je de vraag: wat is het verschil tussen een priester en diaken, een 
pastoor en een kapelaan, een pastor en een aalmoezenier?
De Rooms-katholieke kerk kent twee wijdingen voor de clerus, de geestelij-
ken: priester en diaken.  Voor de priester geldt een celibaatverplichting en 
de diaken kan, indien hij voor de wijding al gehuwd was, gehuwd blijven. 
Een pastoor is een priester die de eindverantwoordelijkheid draagt voor 
een parochie, in het geval van Best (onderdeel van de parochie Sint-Odul-
phus van Brabant) is dat pastoor Leendert spijkers die tevens deken is. De 
deken is voorzitter van de pastores van ongeveer 10 parochies (deca is 
Grieks voor 10). 
Een pastor is verantwoordelijk voor het pastoraat van een kerkgemeen-
schap binnen die parochie en op sommige plekken wordt die ook wel 
kapelaan genoemd. Een aalmoezenier is veelal werkzaam voor een speci-
fieke vorm van pastoraat voor een speciale doelgroep. Zo heet de pastor 
voor militairen en ook bij gedetineerden ‘aalmoezenier’. De leidinggevende 
van de aalmoezeniers is de hoofdaalmoezenier. Het is gebruikelijk dat een 
oud-aalmoezenier deze aanspreektitel houdt, veelal met de toevoeging bd, 
buiten dienst. 
Daarmee kunnen we in onze parochie Sint-Odulphus van Brabant de vol-
gende personen tegenkomen: de pastoor die tevens deken en van wijding 
priester is, de pastor of aalmoezenier die tevens priester is, de pastor of aal-
moezenier die tevens van wijding diaken is. 
Maar om het gemakkelijk te maken: ze zijn allemaal dienstbaar voor de 
kerkgemeenschap. 

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

Plannen
Deze week ontvangt u de Nieuws-
brief met het Antoniusnieuws. In 
het lokale katern vindt u o.a. een 
interview met pastor Verhoeven. 
In de Nieuwsbrief kunt u infor-
matie lezen over het beleidsplan 
van onze parochie, een interview 
met aalmoezenier Van Lieverloo 
en een uitgebreide agenda. Hoe-
wel de vakantie nadert, zijn er nog 
volop activiteiten en plannen.  
 
Vieringen
Vrijdag 6 juli: Kerk open van 
09.00-12.00u

Zondag 8 juli, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg m.m.v. Henk Rooijackers 
(organist)
Intenties: Henricus en Barbara 
Leijtens- v.d. Kerkhof

Samen op 
bedevaart naar 

Kevelaer
Op donderdag 16 augustus a.s. 
is de bedevaart naar het Duitse 
plaatsje Kevelaer. We vertrekken 
vanuit Best rond 8.00u per luxe 
touringcar. De precieze tijd en op-
stapplaats, krijgt u na opgave. Een 
rollator of een inklapbare rolstoel 
kan mee (bij aanmelding doorge-
ven). Pelgrims die afhankelijk zijn 
van een rolstoel kunnen alleen mee 
als ze een begeleider hebben. Meer 
informatie over het dagprogramma 

vindt u op de website www.odul-
phusvanbrabant.nl (agenda-16 
augustus). U kunt zich tot 31 juli 
aanmelden bij Joke en Fried van 
Aken: per e-mail jokevanaken@
home.nl of telefonisch tel. 0499-
310807. De kosten bedragen €17,- 
p.p. (kinderen tot 12 jaar €8,-). 
Het te betalen bedrag graag vóór 
1 augustus overmaken naar re-
kening NL10RABO 0101011504 
t.n.v. G.H.G. van Aken.

Tijdens de vakantie van 9 juli t/m 
17 augustus is ons parochiecen-
trum geopend op woensdag en 
vrijdag van 9.00u-12.00u.

Vieringen
Woensdag 4 juli, 19.00u:  
Eucharistieviering in de Mariaka-
pel in De Vleut 
Intenties: Broer Walravens, Maria 
Hulsen-van Rooij, jgt. Janus van 
de Sande, ouders Van Rooij-Ver-
ouden en overl. familie, Jo van 
Overbeek-van Dijk.

Vrijdag 6 juli 1e vrijdag van de 
maand
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste

18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties. 

Zaterdag 7 juli, 17.00u: 
Eucharistieviering, mmv koor Zin-
gen doet Leven  
Intenties: Jgt. Gonnie de Bresser, 
Jan Smetsers nms de buurtbewo-
ners van de Nassaustraat, Bernard 
Onland.

Zondag 8 juli, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
koor
Intenties: Harrie de Bresser, Lam-
berdina de Bresser-van Hoorn, 
ouders De Brouwer-van Heere-
beek en Rini de Brouwer, Dien 
van Loosdregt-de Koning en 
schoonzoon Ad Mommersteeg 
(verjaardag), Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, Marc Tonen nms 
collega’s Ergon, overl. ouders Van 
de Sande-van Roy en overl. fami-
lieleden, Jan van der Velden en 
dochter Annie, Nard en Lena Ha-
zenberg.

Gedoopt: Loïs van Laarhoven 

Antoniuskerk


