
Eerste H. Communie
In Best bereiden we gezamenlijk vanuit de H. Antonius- en de Sint-Odulphuskerk de kinderen voor op de 
dit bijzondere feest. Dit jaar is de Eerste Communieviering op zondag 17 mei in de Sint-Odulphuskerk. 
Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden (vóór 1 februari a.s.)? 
Mail dan naar communie.best@odulphusvanbrabant.nl  

Vieringen
Woensdag 15 januari, 9.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 17 januari, 19.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 18 januari, (begin internationale 
bidweek) 
17.00u: Eucharistieviering met volkszanggroep
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 19 januari, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Marinus de Bresser, jgt. 
Wilhelmina Jansen-van Diesen, jgt. Dien 
de Vroom-Aaldering en Doortje Aaldering 
(verjaardag).

Overleden: 
Marinus Habraken, 89 jaar
Sjaan van Heerebeek-v.d. Meulengraaf, 85 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

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

Bidden om eenheid
Op dinsdag 21 januari om 19.00u wordt een Oecumenische Vesper gehouden in het kader van 
de Week van Gebed om Eenheid van de Kerken door de ‘Raad van Kerken Best-Oirschot-De Beer-
zen’ in de Kapel van Zorgcentrum Sint-Joris, Sint Jorisstraat 1, Oirschot. Het thema is ‘Zij waren 
buitengewoon vriendelijk voor ons’ (Handelingen 28 vers 2) De opzet voor deze Week van Gebed 
voor de eenheid van de christenen is gemaakt door verschillende christelijke kerken op Malta. De 
kerkgeschiedenis van dit eiland gaat terug tot de tijd van de apostelen. 

Volgens de traditie bereikte Paulus de kust van Malta na een schipbreuk in het jaar 60. Ook in onze 
tijd komen er vluchtelingen en schipbreukelingen aan in Malta. De hulpverlening ter plekke heeft 
een loods waarin ze een soort (gratis) winkel hebben gemaakt. Zodra de vluchtelingen nat, koud 
en moe, zonder ook maar enige bezitting, aankomen in de haven, mogen ze in deze ‘winkel’ zelf 
hun eerste levensbehoeften uitzoeken. We kunnen er als geloofwaardige getuigen van Christus 
zijn voor de vele zoekende mensen van vandaag! Na afloop bent u uitgenodigd om elkaar te 
ontmoeten in het Koetshuis, Nieuwstraat 17, Oirschot.

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Film over Maria 
Magdalena

Maria is zeer geïnteresseerd in Jezus’ visie 
op de wereld en de mensen. Onderweg 
naar Jeruzalem is Maria getuige van 
de genezing van een blinde en van een 
opwekking uit de dode. In Kanaän doopt 
Maria in naam van Jezus de vrouwen. 
Maria begrijpt steeds meer dat het 
koninkrijk van God door de mensen zelf 
verwezenlijkt moet worden.

De filmavond is op 21 januari in ons 
parochiecentrum, aanvang 19.30u.
Iedereen is welkom, maar wilt u zich wel 
vooraf aanmelden? 
Parochiesecretariaat.antbest@
odulphusvanbrabant.nl of 371276.

Vieringen
Zondag 19 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, 
m.m.v. Henk Rooijackers.
Intenties: Lies van Rooij-Kapteijns, 
bijzondere intentie.

Dinsdag 21 december, 09.30u: 
géén viering.


