
VERTROUWEN GROEIT 
DOOR BEKENDHEID 

Binnenkort kunt u op deze plaats om beurten een bijdrage lezen van alle 
pastores van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. 
Vaak denken mensen dat een fusie alleen maar lastig is, maar het is goed 
om er ook de voordelen eens van te laten zien. Zo zijn we met vijf pastores 
werkzaam, drie priesters en twee gehuwde diakens. Op die manier kunnen 
we de werkzaamheden en onze aandacht verdelen over de vijf gemeen-
schappen van onze parochie. 
We werken allemaal samen met pastoor-deken Spijkers, de pastoor van 
heel de parochie. Onder zijn leiding werkt aalmoezenier Paul Versteegh in 
de Beerzen als aanspreekpersoon, met enige hulp van aalmoezenier Jan 
van Lieverloo. In Oirschot en Spoordonk werken pastoor Spijkers en pastor 
Wilfred van Nunen. Aalmoezenier van Lieverloo is aanspreekpersoon in de 
gemeenschap rond de H. Antoniuskerk in Best, met weekend-assistentie 
van pastor Gabrie Papenburg en pastor Frans Verhoeven. In de gemeen-
schap rond de Sint-Odulphuskerk in Best mag ik aanspreekpersoon zijn. 
Wij hopen ons zo beter bekend te maken en daardoor onze pastorale zorg 
dichter bij u te brengen. Vertrouwen kan groeien door meer bekendheid. 
Prettig voor u en ook voor ons.

Dré Brouwers, pastor

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

Korte berichten

De actie kerkbalans is van start ge-
gaan. Wij zijn als parochiegemeen-
schap volledig afhankelijk van deze 
actie. Er staat een bus in de kerk, 
waarin u de formulieren en/of een 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Een streepje

In het artikel vorige week van aal-
moezenier Jan van Lieverloo werd 
de website van ‘Katholiek Vandaag’ 
katholiekvandaag.nl genoemd. Er 
stond een streepje tussen, maar dat 
moet niet. 

Vieringen
Zondag 24 februari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Jan Kievit.
Intenties: Regina van Deur-
sen-Beekman, Lies van Rooij-Kap-
teijns.

Dinsdag 26 februari, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Lies van Rooij-Kapte-
ijns.

extra gift kunt doen. Ook in het pa-
rochiecentrum en in de brievenbus 
van de pastorie kunt u formulieren 
inleveren.

Vieringen
Woensdag 20 februari, 9.00u:
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag  22 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Karel Ackerschott en 
overl. fam.

Zaterdag 23 februari, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan en Betje Smet-
sers-Swaans en Marc Tonen, Cor-
rie v. Summeren-van Dongen en 

ouders, Tini v. Kollenburg (ver-
jaardag).

Zondag 24 februari, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Uit dankbaarheid bij 
een 50-jarig huwelijk, fam. Van 
Vlokhoven-Pijnenburg, jgt. Jan 
Versantvoort, jgt. Ans Geurts-van 
Enckevort.

Overleden:
Nout van den Langenberg, 82 jaar. 
Moge hij rusten in vrede.


