
Ook tijdens de Goede Week en met Pasen 
zal onze kerk op momenten open zijn voor 
een persoonlijk gebed en/of het ontsteken 
van een kaarsje. Natuurlijk hanteren we de 
geldende maatregelen/adviezen.

Vieringen
Zondag 29 maart, 5e zondag van de vasten, 
11.00u: 
Géén viering, maar de kerk is wel open tot 
12.00 uur voor persoonlijk gebed en/of het 
ontsteken van een kaarsje. Het gebed van de 
week ligt daar ook voor u klaar. 

Dinsdag 31 maart, 09.30u: 
Woord- en communiedienst met 
aalmoezenier Van Lieverloo in de kerk.
Intenties: Voor alle overledenen, zieken, 
hulpverleners en allen die het moeilijk 
hebben in deze tijd.

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

Opstaan
Dat kerkdiensten in het weekend niet doorgaan heb ik nog nooit meegemaakt. Ik moest denken aan 
de autoloze zondagen in de jaren 70 van de vorige eeuw. Daarvan kan ik me herinneren dat de sfeer 
ineens anders was. 
Wij kunnen in heel ons land als volk nog steeds solidair zijn. Nu ook, er wordt massaal thuis gewerkt. 
Wie weet wat dat betekenen gaat voor de toekomst. Er zijn ook zorgpunten. Veel mensen zijn bang 
geworden en de wetenschap moet straks, als deze pandemie voorbij is, toch doorgaan met het zoeken 
van een geneesmiddel ertegen. Ook als de spanning eraf is, mogen wij deze ervaring niet zomaar ver-
geten. Het lijkt wel of een ‘pauzetoets’ is ingedrukt. Dat terwijl we ons voorbereiden op het Paasfeest.  
Misschien staan wij zelf wat intenser stil bij alles wat wij doen. Misschien waarderen wij een telefoon-
gesprek nu meer dan voorheen. Zou het niet aardig zijn om juist voor ouderen en zieken iets extra’s te 
bedenken als dat weer kan?  Daar leeft ieder mens van op en Pasen is toch opleven, opstaan. Laten wij 
juist nu die hoop levend houden en voor ons zelf verdiepen.

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Gebedsintenties die nu in de 
Eucharistievieringen niet kunnen worden 
afgelezen, kunt u na deze periode opnieuw 
gratis opgeven op nieuwe data.

Kijk geregeld op de website: 
www.odulphusvanbrabant.nl  van onze 
parochie, waar wij informatie, gebeden en 
bemoedigingen vermelden.
 
Vieringen
Woensdag 25 maart, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Voor bijzondere intenties.

Vrijdag 27 maart, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Voor bijzondere intenties.

Zaterdag 28 maart, 17.00u: 
Géén viering, maar de kerk is wel open voor 
persoonlijk gebed

Zondag 29 maart, 5e zondag van de vasten, 
9.30u: 
Géén viering, maar de kerk is wel open voor 
persoonlijk gebed.

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. Velen werken thuis, diverse mensen hebben nu geen inkomen, scholen 
zijn gesloten, ouderen in verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. De maatregelen 
volgen elkaar snel op! In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus, scherpen de 
Nederlandse bisschoppen de al eerder getroffen maatregelen aan. 

De publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het 
Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. 

Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in 
verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot 
en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). 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 (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. Er verschijnt ook 
geen papieren versie van de Nieuwsbrief en het 
DigiDulfke. 
De situatie en de richtlijnen veranderen dagelijks. Bij 
twijfel: kijk op onze website  
www.odulphusvanbrabant.nl. Op de site vindt u ook 
de mededelingen van de bisschoppen, de brief van 
Mgr. De Korte met een Woord van Bemoediging, en 
een gebed. 
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