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Heer Jezus, als sterren die schitteren in de duisternis,
zo zouden wij als christenen moeten leven.
Wij zouden het zout en het licht van de wereld moeten zijn,
de stad op de berg, van ver zichtbaar, 
die aantrekt en uitnodigt om er binnen te gaan.
Vergeef ons omdat we vaak even duister zijn
als de duisternis om ons heen.

Wij zijn bang geworden om te tonen dat wij christen zijn.
We zijn onze identiteit kwijt en hebben geen gezicht meer.

Dat eigen gezicht bent U: Jezus Christus, onze Heer, Immanuel
God met ons, de mens naar Gods hart,
die alle duisternis verdrijft, die liefde is tot het uiterste,
die zin geeft aan ons leven, die verdriet tot vreugde maakt,
die zozeer het licht van de wereld is dat Hij Gods koninkrijk nabij brengt.

Maak opnieuw echte christenen van ons,
mensen die zich door U laten inspireren, 
navolgers, partners, bondgenoten,
vreugdevolle mensen die heel hun leven
vol vertrouwen in Gods handen leggen.                   

Pastoor Leendert Spijkers

Dit jaar collecteert de vastenactie voor 
twee projecten: een project van Broeder 

Jan Heuft (Witte Paters), die zich inzet 
voor de vluchtelingen in Algerije. Het 

andere project is van Frater Kees Hems 
(Fraters van Tilburg), die ijvert voor 

schoolboeken voor kansarme kinderen 
op een drietal scholen in Kenia. 

Odulphuskerk

Antoniuskerk

70 Jaar
Op Palmzondag, zondag 5 april a.s., vieren we dat 
\70 jaar geleden de H. Antoniuskerk officieel ingewijd. 
De uitnodiging is inmiddels ontworpen. 
De voorgangers zijn bekend: pastoor Spijkers, pastor 
Verhoeven, pastor Papenburg en aalmoezenier van 
Lieverloo. Het Lidwinakoor luistert de viering muzikaal 
op en ook het gilde Sint-Odulphus is aanwezig. Het 
‘draaiboek’ voor de viering is bijna klaar. 
De koffie etc. die u na afloop van de viering 
aangeboden krijgt, zijn geregeld. 
Wilt u meer weten: in het komende Antoniusnieuws 
vindt u nog meer informatie. 
Natuurlijk bent u van harte welkom om dit speciale 
jubileum mee te vieren!

Vieringen
Zondag 15 maart, 3e zondag van de vasten, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v.  
‘De Goeden Appeltjes’.
Tijdens deze viering stellen de kinderen, die op 17 mei 
a.s. hun Eerste H. Communie gaan doen in de  
Sint-Odulphuskerk, zich voor. 
Intenties: Bijzondere intentie, uit dankbaarheid.

Dinsdag 17 maart, 09.30u:
Woord- en communiedienst met aalmoezenier  
Van Lieverloo in de Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.

Korte berichten
Stille Omgang te Amsterdam op 21/ 22 maart 2020. 
Vertrek vanuit Best: zaterdag 21 maart omstreeks 
21.00 uur (opstapplaats: Sint Odulphuskerk, 
Hoofdstraat). In Amsterdam vieren allen eerst de 
Eucharistie in De Krijtberg (Franciscus Xaveriuskerk), 
daarna begint de Stille Omgang. Omstreeks  
02.30 uur is de terugreis voorzien. Deelnamekosten 
bedragen € 15,00 per persoon (inclusief contributie 
€ 3,00). Tot 13 maart a.s. kunt u zich opgeven bij 
de plaatselijke broedermeester, Rinus Scheepens, 
Rogvelden 1. Telefoonnummer 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 de 
volgende data: woensdag 18 maart en donderdag  
2 april, telkens van 19.00 uur tot 20.30 uur

Vieringen
Woensdag 11 maart, 9.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 13 maart, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 14 maart, 17.00u:
Eucharistieviering met cantor
Intenties: Jan en Betje Smetsers-Swaans en  
Marc Tonen, Bernard Onland en schoonzoon  
Piet Timmermans.

Zondag 15 maart, 3e zondag van de vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Harrie de Bresser (verjaardag) , Adrianus 
de Bresser (verjaardag), Janus van Overdijk 
(verjaardag), familie Sanders-van de Biggelaar, Piet 
van de Sande, overl. ouders van fam. v.d. Sande-v.d. 
Ven en overleden kinderen, Harrie Sonnemans.

Overleden:
Bert Pulles, 87 jaar
Iedje der Kinderen-Vogels, 79 jaar
Mogen zij rusten in vrede.


