
EEN WELKOME BIJDRAGE
Aan het begin van elk jaar houden de kerken de actie ‘Kerkbalans’. De Ne-
derlandse kerken moeten hun eigen inkomsten verzorgen. De staat, de be-
lastingbetaler draagt daar niet aan bij, anders dan in b.v. België en Duitsland. 
Het is ook niet zo dat wij geld ontvangen van het bisdom, maar andersom: 
het bisdom ontvangt geld van de parochies. Daar betaalt het bisdom dan 
de medewerkers van die de parochies ondersteunen. Zo begeleidt en on-
dersteunt het bisdom onze parochie Sint-Odulphus van Brabant met het 
‘Bouwbureau’, dat o.a. mee het onderhoud van de gebouwen plant. Dat on-
derhoud moeten wij wel zelf betalen. 
Wij zijn voor het belangrijkste deel afhankelijk zijn van de kerkbijdrage. Als 
de parochie u iets waard is, doen wij een beroep op u om uw bijdrage te 
verhogen of als u nog niet bijdraagt om toch mee te gaan doen. Als wij niet 
genoeg ondersteuning krijgen kunnen we de gemeenschap ook minder 
bieden.
Dit jaar zijn de kerstvieringen zeer goed bezocht, niet alleen in Best maar in 
heel veel plaatsen. Mensen hebben hopelijk van deze vieringen genoten. 
Maar het zijn niet alleen de vieringen. Meer dan 300 mensen hebben een 
kerstattentie ontvangen. Jaarlijks is er gelukkig nog steeds ons ontmoe-
tingstriduüm, met meer dan 100 deelnemers. Deze dingen kunnen wij doen 
dankzij uw bijdrage en dankzij de vele vrijwilligers, die door hun vrijwillige 
inzet uw geld vermenigvuldigen. Juist door hen kunnen wij veel onderne-
men met relatief weinig geld. Onze vrijwilligers zijn ons grootste kapitaal, 
maar juist om hen is uw bijdrage meer dan welkom!

Dré Brouwers, pastor
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Vieringen
Woensdag 23 januari, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
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Zoals u in het artikel van pastor Brou-
wers kunt lezen, is uw bijdrage aan de 
actie Kerkbalans meer dan welkom. 
Momenteel wordt er hard gewerkt 
om de bestanden bij te werken en alle 
drukwerk, looplijsten etc. op tijd af te 
krijgen! Als alles meezit, ontvangt u 
de post begin februari.

Vieringen
Zondag 27 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Jan Kievit.
Intenties: Mariet Kreijveld-den 
Otter (verjaardag)

Dinsdag 29 januari, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Mariet Kreijveld-den 
Otter (verjaardag)

Vrijdag 25 januari, 19.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jo van der Vleuten-Ge-
vers (verjaardag) en kleinzoon 
Geert en overl. fam.

Zaterdag 26 januari, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Willemien Toebes (ver-
jaardag).

Zondag 27 januari, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Fam. Rickelman-van 
der Velden, Harry v.d. Sande (ver-
jaardag) nms zijn vrouw, Marti-

nus van den Biggelaar en Huberta 
van den Biggelaar-Schepens, Jan 
Wijnands, Theo v.d. Sande, Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps.

Gedoopt: Noud van Nuland, Sepp 
Bertens, Sophie van Gemert

Overleden: Riet Foudraine-Ock-
huizen, 80 jaar en Harrie Bressers, 
84 jaar. Mogen zij rusten in vrede.


