
Nieuw en dan beter!
Een nieuw jaar begint, terwijl wij allemaal ouder worden. Een eigenschap 
van ouderdom is dat je alles graag vertrouwd bij het oude wilt laten. Ver-
nieuwing hoort meer bij de jeugd. Toch zie je bij jongeren een soort nostal-
gie naar een vroeger dat zij helemaal niet hebben beleefd. Dat zie je soms 
ook in de kerk gebeuren. Wat is zo positief aan vernieuwing? Het ademt de 
geur van verbetering en dat is het echt niet altijd. Vernieuwing heeft een 
belofte in zich, dat wel, maar dan moet die ook gedragen worden door een 
innerlijke houding van stabiliteit. Neem de verantwoordelijkheid voor het 
milieu. Je hoort er veel over, maar tegelijkertijd wordt er mee omgegaan 
vanuit een oude mentaliteit. Dat betekent dat deze vernieuwing, die voor 
de wereld zo belangrijk is vanwege de stijging van de zeespiegel, pas effect 
heeft als er sprake is van solidariteit. Een oud woord, dat betekent dat je je 
bekommert om jezelf, en om alle mensen die nu en straks op deze aarde 
leven. Eigenlijk een oeroud christelijk streven. Is in deze tijd een dergelijke 
mentaliteit gemeengoed geworden? Gedeeltelijk, maar er zijn ook grote 
landen met nieuwe politici, die zich daar niet om bekommeren. Je kunt je 
afvragen of al onze voorvechters en onze politici werkelijk bezorgd zijn om 
het milieu. Met een oude mentaliteit praten ze met nieuwe slogans. Wat 
ik wil zeggen: alles wat nieuw aandoet, heeft niet altijd een solide inhoud, 
maar wij hebben wel alles in huis om die eraan te geven. Ik wens u een soli-
de doordacht nieuw jaar, hier in Best, en in de hele wereld, want het is nu te 
laat om die grote vernieuwingen zonder anderen te verwezenlijken.

Dré Brouwers, pastor
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Vieringen
Woensdag 9 januari, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Dankuwel

Vanaf de eerste zondag van de advent 
t/m driekoningen stond de kerststal 
in onze kerk. Nu is hij samen met alle 
beelden weer netjes opgeborgen. 
Rest ons iedereen die, op welke ma-
nier dan ook, meegewerkt heeft aan 
de mooie vieringen in de afgelopen 
periode van harte te bedanken! Uw 
inzet, uw aanwezigheid maakte van 
de Kerstperiode een bijzondere tijd! 

Vieringen
Zondag 13 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Jan Kievit.
Intenties: Bijzondere intentie.

Dinsdag 15 januari, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Intenties: Jaantje de Bresser-Raai-
makers (verjaardag), mevr. A. Ric-
kelman-van der Velden.
 
Vrijdag 11 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Zaterdag 12 januari, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Ouders De Bresser-van 
Weert en zoon Frans, ouders Ap-
peldoorn-de Koning en overl. 
fam., Jan Schepens.
 
Zondag 13 januari, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd/

gregoriaans koor
Intenties: Gerard Sleegers (ver-
jaardag), Theo van de Loo (ver-
jaardag), Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, Corry Duquesnoy, Jan 
Schepens, Zus de Wert.
 
Overleden:
Niels van Elderen, 53 jaar en Wim 
Jansen, 82 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.


