
Raad van Kerken
Ook in Best heeft de landelijke Raad van Kerken een afdeling. Deze Raad 
is een samenwerkingsverband van Nederlandse kerken. Deze organisatie 
streeft naar (meer) eenheid tussen de deelnemende kerken. Daarnaast 
maakt zij zich sterk voor de gezamenlijke dienstverlening van de kerken 
aan de samenleving. 
Naast het formele lidmaatschap van de Protestantse Kerk (PKN) en de 
Rooms Katholieke Kerk van Best, zijn de ook de andere Geloofsgemeen-
schappen in Best tijdens vergaderingen en activiteiten vertegenwoordigd. 
Van 20 tot en met 27 januari vindt op initiatief van de Raad van Kerken ‘De 
Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen’ plaats. In Best be-
tekent dit dat er een gezamenlijke Vesperviering is met alle betrokken ge-
loofsgemeenschappen op 23 januari om 19.30u in de Lidwinakerk. 
“Recht voor ogen” is het thema voor deze gebedsweek en Vesperviering. Dit 
thema is gekozen door de kerken van Indonesië die ervaren hoe belangrijk 
het is het ‘recht’ voor ogen te houden als basis voor eenheid. Juist in dat 
land blijkt hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit, terwijl de 
Indonesische samenleving voorheen gekenmerkt werd door samenwer-
king en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Ge-
bed en is zeker ook een inspiratiebron voor de samenwerking en solidariteit 
in onze Beste kerken en samenleving. Komt u ook?

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Korte berichten

In januari houden wij onze jaarlijk-
se actie kerkbalans. Alles wat we als 
parochie Sint-Odulphus van Brabant 
kunnen doen, is afhankelijk van uw 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Voorbereiding

Ruim 50 ouders hebben hun kind 
aangemeld om in mei de Eerste H. 
Communie te gaan doen. We werken 
dit jaar met een nieuw, naar onze si-
tuatie herschreven, project: ‘Juul in de 
wolken’. Dit vraagt om extra overleg, 
om te zorgen dat de voorbereiding 
inhoudelijk en praktisch goed is. 

Vieringen
Zondag 20 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv het Lidwinakoor.
Intenties: Trees van Genuch-
ten-Steens, Marietje Bressers-Jan-
sen.

Dinsdag 22 januari, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

bijdragen en dat maakt ons werk ge-
zamenlijk en persoonlijk.

Vieringen
Woensdag 16 januari, 9.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan Schepens

Vrijdag  18 januari, begin inter-
nationale bidweek t/m 25 januari, 
19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan Schepens

Zaterdag 19 januari, 17.00u: 
Eucharistieviering met cantor
Intenties: Jan Schepens

Zondag 20 januari, 9.30u: 

Eucharistieviering mmv Bert van 
Hoof
Intenties: Dien de Vroom-Aalde-
ring, jgt. Marinus de Bresser, Pier-
re van Heugten (verjaardag), Jan 
Schepens, Wilhelmina Jansen-van 
Diesen (verjaardag), Lambèr v.d. 
en dochter Marga, jgt. Cor v.d. 
Meerendonk, Wim de Bresser.

Overleden:
Tini van Kollenburg, 75 jaar.
Moge hij rusten in vrede.


