
Korte berichten
Op zaterdag 22 februari is er om 18.30 
uur een gebedsviering m.m.v. de Bestse 
carnavalsverenigingen, waarin diaken Jan 
van Lieverloo zal voorgaan.

In de veertigdagentijd houden wij in 
de pastorie aan de Hoofdstraat 35 weer 
avonden voor ontmoeting en gesprek, op 
de volgende data: donderdag 27 februari, 
dinsdag 10 maart, woensdag 18 maart en 
donderdag 2 april, telkens van 19.00 uur 
tot 20.30 uur

Met carnaval is op maandag 24 en 
dinsdag 25 februari ons parochiecentrum 
gesloten.

Vieringen
Woensdag 19 februari, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 21 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering   
Intenties: Corrie van Summeren-van 
Dongen en ouders.

Zaterdag 22 februari, 18.30u:
Gebedsviering mmv 
carnavalsverenigingen

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

Banden scheppen

Heel Brabant verheugt zich weer op een gezellig carnaval. Ook plezier maken 
schept banden onder ons. Vlak na carnaval zal het weer Aswoensdag zijn. Dan 
gaan wij ons voorbereiden op Pasen. Dat doen wij in de vasten. Dan willen wij de 
verbondenheid in Christus met iedere mens versterken. Dit jaar collecteert onze 
parochie voor twee projecten in Afrika. Concreet gaat het om een project van Broe-
der Jan Heuft van de Witte Paters, die zich in Algerije inzet voor vluchtelingen. Ze 
komen daar uitgeput aan, met de wens om naar Europa te vluchten. Maar vaak 
helemaal zonder geld, dat hun afhandig is gemaakt door de mensensmokkelaars. 
Door heel die ellende willen ze eigenlijk vaak graag weer terug naar hun thuisland. 
De Witte Paters geven hun verzorging en helpen hun ook via bevriende vrachtwa-
genchauffeurs om veilig terug naar huis te reizen. Het andere project is van Frater 
Kees Hems van de Fraters van Tilburg, die ijvert voor schoolboeken voor kansarme 
kinderen op een drietal scholen in Kenia.  Over beide projecten krijgt u via woord 
en beeldmateriaal informatie op de vastenactieavond 2020 op maandag 2 maart 
a.s. om 19.30 uur in de Enck in Oirschot.  

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 
26 februari is ons parochiecentrum 
gesloten. 
De viering op Aswoensdag is dit jaar 
gewoon om 19.00uur, maar wordt 
gehouden in de Avondmaalkapel. 
Daar wordt ook gezorgd voor muzikale 
begeleiding.

Vieringen
Zondag 23 februari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, 
m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Gradus Doornerg, bijzondere 
intentie.

Dinsdag 25 februari, 09.30u: 
Géén viering

Zondag 23 februari, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Betje Smetsers-Swaans, 
Antoon v.d. Sande (verjaardag).

Overleden:
Fried van de Laar, 66 jaar
Frans Bierkens, 65 jaar
Cor van Vroenhoven, 91 jaar
Mogen zij rusten in vrede.


