
Actie Kerkbalans
De afgelopen weken is er hard gewerkt om alle post 
voor de actie Kerkbalans te maken en deze ‘bezorg 
klaar’ te maken. Deze week ontvangt u de envelop 
in uw brievenbus. Nieuw dit jaar is de QR-code die 
u kunt gebruiken, als u mee wilt doen. Natuurlijk 
bevelen wij deze actie van harte bij u aan, want 
uw steun en geldelijke bijdrage is nodig om onze 
parochie, onze Antoniusgemeenschap, vitaal te 
houden! Bij voorbaat dank! 
Dank ook aan allen die zich ingezet hebben voor de 
actie en onze bezorgers! 

Vieringen
Zondag 8 maart, 2e zondag van de vasten, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. 
het Lidwinakoor
Intenties: bijzondere intentie.

Dinsdag 10 maart, 09.30u: 
Woord- en communiedienst met aalmoezenier Van 
Lieverloo in de Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.

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

Solidair met de aarde
De vastentijd is begonnen: een tijd van bezinning en solidariteit met de armen. Laten we 
daarbij ook denken aan wie paus Franciscus de ‘armste onder de armen’ noemt: Moeder 
Aarde. Daaraan dacht ik, toen ik vorige week naar een documentaire over de Amazone keek. 
Daar gaat de houtkap in een steeds sneller tempo, want het is goed voor de economie. De 
economie van de rijken wel te verstaan. Niet die van de inheemse volkeren die leven in 
harmonie met de natuur. 
Wat me het meest raakte was, dat de geïnterviewde houthakker, in zijn auto een rozenkrans 
had hangen. In welke god geloofde hij? In een god die zich omwille van de economie voor 
het karretje laat spannen van roofbouwplegers of in een god die alles uit liefde geschapen 
heeft? We zijn het spoor danig bijster, dacht ik. Niet alleen in de Amazone, ook in ons eigen 
land gebeuren duistere dingen. 
Zo bracht ‘Zembla’ aan het licht dat Nederlandse rivierplassen, waaruit zand gewonnen is 
voor de wegenbouw, worden verondiept met verontreinigde bagger. Men noemt het ‘na-
tuurverbetering’ en het gebeurt onder auspiciën van de hoogst verantwoordelijken. Ik at 
weleens een zelf gevangen visje uit een van die plassen; dat durf ik nu niet meer. Paus Fran-
ciscus heeft gelijk. Moeder aarde is de armste van de armen. Ik voel me af en toe behoorlijk 
machteloos, maar ik werd bemoedigd door het verhaal van een groep mensen die plastic 
gingen ruimen in de Biesbosch. Een eredienst aan de schepper. Het inspireert mij om op 
deze wijze een eigentijdse invulling te geven aan vasten. De eerste zakken zwerfafval langs 
het Wilhelminakanaal zijn gevuld.

Wilfred van Nunen, pastor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Het thema van de Stille Omgang in Amsterdam op 21/ 
22 maart is ‘De luisterende mens is aanwezig bij de 
ander.’ 
Vanuit de regio Eindhoven worden comfortabele 
touringcars ingezet, die op zaterdag 21 maart 
omstreeks 21.00 uur vertrekken vanaf o.a. de Sint 
Odulphuskerk in Best. In Amsterdam vieren we eerst 
de Eucharistie in De Krijtberg. Aansluitend is het 
vertrek voor de Stille Omgang naar de plek waar het 
mirakel plaatsvond in de Kalverstraat. De tocht door 
het hart van de stad duurt zo’n drie kwartier (2,5 km). 
Omstreeks 02.30 uur is de terugreis. Deelnamekosten 
zijn € 15,00 p.p. (incl. contributie € 3,00). Tot 13 
maart a.s. kunt u zich opgeven bij Rinus Scheepens, 
Rogvelden 1, tel. 06-38897897 m.scheepens@onsmail.
nl

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

Vieringen
Woensdag 4 maart, 9.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 6 maart, 1e vrijdag van de maand, 19.00u: 
Eucharistieviering
18.00u: aanbidding van het allerheiligste, 
18.30u: rozenkransgebed, 
19.00u: eucharistieviering  
Intenties: Ouders de Bresser-van Haren, Mies en Berti 
Hobbelen en alle overl. fam. leden Hobbelen-Klerks.

Zaterdag 7 maart, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Vleuts Volk
Intenties: P.A.M. en Ans Cornelissen, Frans Baaijens en 
gebr. Walravens.

Zondag 8 maart, 2e zondag van de vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd koor
Intenties: Jgt. Dulf en Lena van Vroenhoven-van der 
Vleuten.  

Overleden:
Annie van den Bersselaar-Elias, 84 jaar.
Rinus Leijtens, 76 jaar.
Ria van Laarhoven-van Kollenburg, 81 jaar.
Moge zij rusten in vrede.


