
(Samen) werking in uitvoering:
‘Wat ons verenigt, is veel malen groter dan wat ons verdeelt’, Het is een uit-
spraak die je vaak hoort. In de gevangenis ontdekten de aalmoezeniers al 
dat samenwerken met de Geestelijk Verzorgers van andere levensbeschou-
wingen het pastoraat er beter op maakt. Het wordt tijd dat de kerken zich 
weer laten horen in de samenleving en nadrukkelijker deelnemen aan het 
maatschappelijk debat. Het is tijd om wakker te worden en de goede din-
gen te doen. Niet louter omkijken naar wat was, maar nadrukkelijker de rol 
van de moderne kerk in kaart brengen in woord en daad.  
Moderne kerkleiders moeten zich niet laten afschrikken door kritiek. Paus 
Franciscus stelt: “Maak je geen zorgen als je kritiek krijgt, maak je ongerust 
als je nooit wordt bekritiseerd”. Mensen kunnen je bewonderen om je ster-
ke punten, maar zij voelen met je verbonden als je je zwakheden met hen 
deelt. Wees transparant en authentiek. Als je niet doet wat goed is, vormt 
niet dat het probleem; je bent zelf het probleem geworden. Laten we de 
ontdekkingstocht naar een vernieuwde kerk, samen met de andere levens-
beschouwingen maar aangaan: vasthouden wat goed is en goede nieuwe 
wegen ontdekken. 

Dré Brouwers, pastor
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Vieringen
Woensdag 22 mei
09.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering, Maria-
kapel in de Vleut mmv ‘t Vleuts-
volk
Intenties: Jan Schepens, gebr. Wal-
ravens, Frans Baaijens, Jo van der 

Antoniuskerk

OdulphuskerkVieringen
Zondag 26 mei, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijakcers
Intenties: ouders v.d. Bo-
gaart-Scholtze.

Dinsdag 28 mei, 09.30u Avond-
maalkapel, woord- en communie-
viering met pastor Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Gedoopt:
Milano Kraus, Colin Goossens

Vleuten-Gevers kleinzoon Geert 
en fam., Jo van Overbeek.

Vrijdag 24 mei, 
14.30 u: Plechtige huwelijksvie-
ring Lisa Kessels en Wilbert van 
Kemenade 
19.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulpuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 25 mei, 17.00u:
Eucharistieviering met senioren-
kapel
Intenties: Fam. v. Giersber-
gen-v.d. Laar, Slaus Korting, Ka-
rel en zoon Karel, ouders San-
ders-van Vroonhoven.

Zondag 26 mei, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Toos van Elderen, 
Geerdina v. Laarhoven-van Erp 
(verjaardag), overl. familieleden 
v. Doren, jgt. ouders van Eek-
hout-van Emmerik, Theo en Drie-
ka Vermeulen-Kemps, jgt. Betsie 
Caris-de Lepper en ouders de 
Lepper-van den Boer, ouders Van 
Heerebeek-Stamps, ouders Den 
Otter-Vera, Netty van Kollenburg 
(verjaardag).

Gedoopt: Lunna Classens

Bereiden zich voor op het 
huwelijk: Tim Kamminga en 
Gisele de Oliveira-Soto

Bedevaart
Ook dit jaar gaan we vanuit Best 
op bedevaart naar de H. Eik in 
Oirschot en wel op   22 mei. Om 
15.00u komen we samen voor 
een viering in de kapel. 
U kunt zich nog aanmelden op 
het parochiecentrum van de H. 
Antonius- of de Sint-Odulphus-
kerk, of per e-mail.


