
Vieringen

Dinsdag 24 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

Is het de wil van God?
De hele wereld staat op zijn kop. Regio’s en zo direct hele landen worden afgesloten vanwege het co-
ronavirus. Discussies als: ‘Wat doen we eraan?’ en ‘Doen we al genoeg?’ vullen hele bladen en avondpro-
gramma’s. Bij een aantal mensen komt nu ook weer de aloude vraag boven: Waarom doet God dit? Of: 
Waarom doet God hier niets aan? Conclusie: Hij bestaat niet, want als Hij liefde is, maakt Hij hier wel een 
einde aan!
God is liefde en heeft de prachtige wereld geschapen, maar die is nog steeds in wording. De aarde 
van twee miljoen jaar geleden is niet te vergelijken met die van nu. Dat geldt ook voor de mens: een 
fantastische schepping, maar niet volmaakt gemaakt. De aarde kan bevingen, vulkaanuitbarstingen en 
tsunami’s voortbrengen; de mens kan ziekten oplopen en anderen ellende berokkenen.
Was dit niet zo, dan kon niemand zijn naastenliefde bewijzen, want niemand had daar dan behoefte 
aan. Wij zijn geen robotten die niets verkeerd kunnen doen, maar mensen met een eigen vrije wil, die 
ons verstand kunnen inzetten voor genezing, die onze handen kunnen inzetten voor hulp.
De komende weken wordt er waarschijnlijk weer een beroep op gedaan. Laat zien waar je hart zit!

Aalmoezenier Paul Versteegh 

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Vieringen
Woensdag 18 maart, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 20 maart, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Gedoopt:
Friso de Moel 

Overleden:
Kees van der Heijden, 81 jaar
Wim Bressers
Mogen zij rusten in vrede.

Het coronavirus en de gevolgen

Het Coronavirus heeft ons land en veel andere 

landen in zijn greep. Degenen die afscheid moe(s)

ten nemen van een dierbare, door besmetting 

met het virus, worden het hardst getroffen. Ook 

degenen die ziek zijn en nu geïsoleerd moeten 

leven, worden geraakt. Natuurlijk zijn er ook de 

economische en maatschappelijke gevolgen. En ja, 

ook voor onze parochie en de activiteiten die van 

daaruit georganiseerd worden heeft het gevolgen. 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom 

het Coronavirus, scherpen de bisschoppen in 

Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. 

Alle publieke liturgische vieringen op 

zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 

maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen 

aan bij het recente advies van de overheid en het 

RIVM.

Ook in de kerken van onze parochie gaan op 
zaterdag en zondag alle vieringen tot 31 maart 
niet door. 

De doordeweekse vieringen in onze kerken gaan 

vooralsnog door.

Voor uitvaarten betekent de oproep van de 

bisschoppen dat eventuele uitvaarten doorgaan in 

besloten kring.

Op televisie is op zondagmorgen om 10.00 

uur een Eucharistieviering te volgen op NPO2 

bij de KRO-NCRV en Radio Maria zendt iedere 

ochtend en avond om 09.00 uur en 19.00 uur een 

Eucharistieviering uit.

Wat de activiteiten betreft: het voorstellen van 

de eerstecommunicanten in de H. Antoniuskerk 

werd afgelast. En verder (voor zover nu bekend): 

de Dekenale Bezinningsdag op 19 maart en 

de rondleiding in de Sint-Odulphuskerk 21 

maart gaan niet door. De bezinningsdag op 21 

maart, georganiseerd door de Interkerkelijke 

Stuurgroep Kerk en Samenleving, gaat niet door 

en ook de Schelpjesviering op 22 maart in de H. 

Antoniuskerk niet. Ook het Dekenaal Pastoraal 

Beraad op 26 maart wordt gecanceld. 

De situatie en de richtlijnen veranderen dagelijks. 

Bij twijfel: kijk op onze website  

of informeer op het Parochiecentrum. Op de site 

vindt u ook de mededeling van de bisschoppen, 

de brief van Mgr. De Korte met een Woord van 

Bemoediging, en een Gebed.


