
Hoop
1 September was het Wereldgebedsdag voor de Schepping. Na de viering 
in de Sint-Petrusbasiliek konden mensen kennismaken met kleinschalige 
projecten van de ZLTO, ‘t Bint en het IVN, die er belang aan hechten om aan-
dacht te hebben voor duurzaamheid en voor het behoud van de goedheid 
en de schoonheid van de schepping. Prachtig om te zien hoe mensen door 
de natuur worden geboeid en geïnspireerd! Hoe onwerkelijk is het, dat te-
gelijkertijd de regenwouden in het Amazonegebied meer dan ooit in brand 
staan, aangestoken uit winstbejag, daartoe zelfs aangezet door hun presi-
dent. We leven in een bijzondere wereld, waarin zorg voor de schepping 
het moet afleggen tegen de zorg voor welvaart. We kunnen onze afkeur 
uitspreken over Trump en Bolsonaro, maar feit is wel, dat ze door het volk 
gekozen zijn. Kennelijk vinden veel mensen zorg voor de aarde belangrijk, 
zolang het niets kost. Het valt niet altijd mee om tegen deze achtergrond 
hoop te houden dat het goed komt met moeder aarde, als het gros van 
de mensheid meer waarde hecht aan economische kortetermijnbelangen 
dan aan duurzaamheid. Toch is moedeloosheid een slechte raadgever. Bo-
vendien doet het geen recht aan al die mensen die, kleinschalig maar met 
verve, hun verantwoordelijkheid nemen. Ze doen me denken aan het ant-
woord wat Maarten Luther gaf op de vraag, wat hij zou doen als hij wist, dat 
morgen de wereld zou vergaan. “Ik zou een boom planten,” zei hij.
 
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 
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.odubest@odulphusvanbrabant.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 15 september, 11.00 u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijackers 
(organist).
Intenties: Regina van Deur-
sen-Beekman, Ton Bosch.
 
Dinsdag 17 september, 09.30 u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
 

Korte berichten

Op 14 en 15 september zijn weer 
de open monumentendagen. De 

Antoniuskerk
Sint-Odulphuskerk is dan open voor 
bezichtiging vanaf 14.00 u.
Op zaterdag 14 september is er een 
pontificale viering om 11.00 u voor de 
Ridders van het H. Graf in onze kerk.

Vieringen
Woensdag 11 september, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskerk
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Vrijdag 13 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskerk
Intenties: Bijzondere intenties.

 
Zaterdag 14 september, feest van 
Kruisverheffing
11.00 u: Pontificale viering voor 
de Ridders van het H. Graf
17.00 u: Eucharistieviering met 
volkszang
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. fam., Theo van 
de Sande.

Zondag 15 september, 9.30 u:
Eucharistieviering mmv Bert van 
Hoof
Intenties: Familie van Vlokho-
ven-Pijnenburg, Theo en Drieka 
Vermeulen-Kemps, fam. San-
ders-v.d. Biggelaar, Toon van der 
Heijden (verjaardag), jgt. Cisca 
van Laarhoven-van der Hams-
voort, jgt. Ria Schepens-Hollan-
ders.
 


