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Korte berichten

De Caritasinstelling in de R.K. Parochie 
St. Odulphus te Best biedt ter verpach-
ting aan: een perceel grasland/bouw-
land gelegen aan de Oude Sonseweg, 
sektie L no. 262, gedeeltelijk, groot 1 
ha. Het is te pachten voor een termijn 
van 4 jaar, van 1-1-2020 t/m 31-12-
2023. Gegadigden kunnen hun prijs 
vóór 15-11-2019 schriftelijk inleveren 
bij de secretaris van de Caritasinstel-
ling, p/a: Reevelden 30, 5685 HK Best. 

Viva España
Spanje is voor veel mensen een favoriete vakantiebestemming. Een land 
met een rijke cultuur en dynamische geschiedenis hetgeen in veel tempe-
ramentvolle liederen en dansen wordt vertolkt. Velen zullen ook ontdekt 
hebben dat de Spaanse cultuur niet alleen Moorse kenmerken heeft die 
verwijzen naar haar moslim wortels, maar ook een rijke Katholieke traditie 
kent. Daarbij neemt de Mariaverering een belangrijke rol in. Deze Madonna 
kent men in vele verschijningsvormen.
Sinds kort is ook in de H. Antoniuskerk een Spaanse Madonna te aanschou-
wen. Pastoor Maas, voormalig pastoor van de Sint-Odulphuskerk ontdekte 
het mooie beeld uit 1850 en wist het te bemachtigen voor de Nazarethka-
pel.
Onlangs werd deze kapel verkocht, maar de spullen met emotionele waar-
den werden behouden en zo kwam deze Madonna in de Antoniuskerk 
terecht. De Madonna en kind zijn gekleed in de traditionele Spaanse kle-
derdracht, maar we beschikken ook verschillende attributen waardoor de 
Madonna soms andere kleding aan kan. De kwetsbaarheid van het beeldje 
vraagt overigens wel om voorzichtigheid.
In afwachting van een mooie plek in de kerk die het beeldje recht doet, 
staat Maria in de Avondmaalkapel. Veel mensen vinden troost en bemoe-
diging als ze een lichtje ontsteken bij Maria. Wij hopen en vertrouwen erop 
dat dit ook zo zal zijn voor de mensen die de H. Antoniuskerk bezoeken.
 
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Vieringen
Zondag 13 oktober, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijac-
kers (organist).
Intenties: Annie Boerenkamp-Ver-
hoeven, Ad van der Vleuten.
 
Dinsdag 15 oktober, 09.30u 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met pastor Van 
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
 
Overleden:
Ad van der Vleuten, 59 jaar. Moge 
hij rusten in vrede.

Aan de gegunde(n) zal een schriftelijk 
4-jarig pachtcontract worden aange-
boden.
Zondag 13 oktober vindt van 
15.00u-17.00u het Odulphus Najaars-
concert plaats in e kerk. Toegang is 
gratis.
De Gerarduskalender 2020 is te koop 
in het parochiecentrum en kost € 

7,40.
 
Vieringen
Woensdag 9 oktober, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Vrijdag 11 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
 
Zaterdag 12 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Antoinet-
te van Roosmalen
Intenties: Ouders Appeldoorn-de 
Koning en overl. fam., ouders Van 
Rosendaal-v.d. Biggelaar, Bernard 

Onland, Petra Habraken-van Die-
sen en dochter Ansje, Gerd-Jan en 
Jos van Dijk. 
 
Zondag 13 oktober, 9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Voor de levende en 
overl. leden van ZLTO Best vw 
boerengezinsdag, Jaantje en Mari-
nus de Bresser (trouwdag), Anto-
nius van Laarhoven (verjaardag), 
Cor van de Meerendonk (ver-
jaardag), broers en zussen Van 
Tartwijk,Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, Corrie Duquesnoy, Ja-
nus van Rooij (verjaardag), Harrie 
Sonnemans.
15.00u: Odulphus Najaarsconcert
 
Gedoopt:
Jens van den Broek
 
Overleden:
Jan van de Sande, 91 jaar en Bob 
Stacey, 87 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.
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