
Dag H. Bernadettekerk
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw deed ik er als vrijwilliger mijn eer-
ste woord- en communiedienst. Later heb ik er, samen met pastoor Klomp 
en pastoor Spijkers, als pastor/diaken vele weekendvieringen meegevierd. 
Dopen, huwelijken, jubilea en uitvaarten van zoveel Spoordonkenaren. Het 
is een vreemde gedachte, dat we er op de vooravond van Pinksteren, za-
terdag 8 juni om 17.00uur, de laatste viering houden. En als het voor mij 
al vreemd is, hoeveel te meer moet het dat dan niet zijn voor die trouwe 
vaste kerkgangers, voor wie die kerk centraal stond op zoveel momenten 
in hun jeugd, tijdens de jaren van volwassenheid en nu in de herfst van 
hun leven? Nee, sentimenteel doen hoeft niet. Het gebouw blijft behouden 
voor Spoordonk. Ze wordt gesloten als kerk, maar de geloofsgemeenschap 
blijft levend. Om dat tot uitdrukking te brengen, zullen de Bali-runners op 8 
juni aan het einde van de viering het vuur in de vorm van zeven vlammen 
overbrengen naar de Sint-Petrusbasiliek. Die staat in Oirschot, maar is ook 
van Spoordonk. We hopen dat de Spoordonkenaren het zo gaan voelen. 
Om dat kracht bij te zetten, zullen een aantal betekenisvolle objecten uit de 
Bernadettekerk een eervolle plaats krijgen in de basiliek. Het is als met een 
verhuizing: vertrouwde spullen bespoedigen het thuisgevoel en dat wen-
sen we de Spoordonkse parochianen van harte toe. Maar eerst waardig de 
laatste viering houden, met een hoofd dat zegt dat het goed is en een traan 
in ons hart. Het is mooi geweest, heel mooi. Vind u dat ook? Kom dan op 8 
juni naar de mooie Bernadettekerk. 

Pastor Wilfred van Nunen

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 
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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 
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Korte berichten

Op zaterdag 1 juni is de plechtige ope-
ning van het 200-jarig bestaan van de 
gemeente Best tijdens een profane 
viering om 17.00u in onze kerk. Er is 
dan geen H. Mis in de kerk.

Vieringen
Woensdag 29 mei

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Film H. Antonius

Op donderdag 13 juni wordt in ons 
Parochiecentrum de film ‘Antonius, 
soldaat van God’ over het leven van 
de H. Antonius van Padua vertoond. 
Aanmelden kan op het Parochiecen-
trum, per telefoon of mail. 

Vieringen
Donderdag 30 mei Hemelvaart, 
11.00u: Eucharistieviering met 
pastor Verhoeven, mmv Henk 
Rooijakcers
Intenties: Bijzondere intentie 

Zondag 2 juni, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, mmv Jan Kievit
Intenties: ouders Leijtens-v.d. 
Kerkhof

Dinsdag 4 juni, 09.30u 
Avondmaalkapel, woord- en com-
munieviering met pastor Van Lie-
verloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

09.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering, 
Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Harry v.d. Sande. 

Donderdag 30 mei Hemelvaart, 
9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan en Betje Smet-
sers-Swaans, Jan v.d. Biggelaar, 
ouders Van Heerebeek-Stamps.

Vrijdag 31 mei, 19.00u:
Eucharistieviering, Sint-Odul-
phuskapel 
Intenties: Jan Schepens nms de 
fietsgroep.

Zaterdag 1 juni, 17.00u:
Profane viering 200-jarig bestaan 
van de gemeente Best. 

Zondag 2 juni, 9.30u:

Eucharistieviering mmv Bert van 
Hoof
Intenties: Cor en Dina v. Kollen-
burg-van Heerebeek, Anna Lu-
cia-de Koning (verjaardag), Theo 
en Drieka Vermeulen-Kemps, 
broers en zussen Van Tartwijk, 
Harrie Sonnemans, overl. ouders 
Van Sonsbeek-Liefkens, José, Jan, 
Gerry en tante Cor. 

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


