
•  Onze kerk zal ook op Palmzondag 5 april 
geopend zijn tussen 11.00-12.00 uur voor 
een persoonlijk gebed. Aalmoezenier Van 
Lieverloo wijdt eerder de palmtakjes, die u 
dan op kunt halen. Natuurlijk kunt u dan 
ook een palmtakje meenemen voor iemand 
die niet naar de kerk kan komen.  
Natuurlijk hanteren we de geldende 
maatregelen/adviezen en vragen u 
dringend dat ook te doen!

•  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.

•  Klokken van hoop: onze kerkklokken 
worden geluid als teken van hoop 
en troost voor alle mensen op 
woensdagavond van 19.00-19.15 uur.

Overleden:
Sjan Appeldoorn-den Otter, 74 jaar
Moge zij rusten in vrede.

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

You never walk alone
Afgelopen 20 maart werd een versie van het lied ‘You never walk alone’ uitgezonden op 
meer dan 180 radiozenders in meer dan 30 landen. Ook beiaards van diverse klokkentorens 
in Nederland speelden het nummer. Het lied, ‘Je wandelt nooit alleen’ blijkt veel mensen 
ontroerd te hebben. De actie was een initiatief van radio dj Sander Hoogendoorn en was 
bedoeld om mensen te verenigen tijden de coronapandemie. Een klein moment van grote 
saamhorigheid! Dat is immers wat we nodig hebben, saamhorigheid in deze moeilijke tijd 
van onzekerheid, van bange dagen. Al eerder werd dit lied het clublied van de voetbalclub 
Liverpool en later van Feyenoord in de versie van Lee Towers. 
Je wandelt nooit alleen, ook als je dromen door elkaar geschud worden, zo klinkt het. Dit 
lied zou christenen én niet-christenen kunnen aanspreken. Het doet een beroep op onze 
medemenselijkheid. Medemenselijkheid betekent ook dat je omziet naar de ander. Dat je 
niet alleen bezorgd bent om de gezondheid van jezelf, maar ook die van de ander. Saamho-
righeid geeft een kracht die het individu te boven gaat. Samen staan we sterk, ook nu, en 
niemand kan gemist worden. 
Stay safe!

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Antoniuskerk

•  Gebedsintenties die nu niet afgelezen 
kunnen worden, kunt u t.z.t. gratis opgeven 
op nieuwe data.

•  Wij blijven telefonisch bereikbaar  
(tel. 375698). Schriftelijke mededelingen 
kunt u in de brievenbus van de pastorie 
deponeren. Voor dringende zaken is het 
parochiecentrum open op werkdagen tussen 
9 en 12 uur.

•  Duurzame producten voor de voedselbank 
kunt u op de tafel in de kerk plaatsen.  
De kerk is elke dag open tussen 9.00 en  
18.00 uur.

Gedoopt:
Dries van Kollenburg

Corona en de gevolgen

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren.
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het 
coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen 
getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor 
de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 
mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en 
zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt 
noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen 
wel openblijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te 
steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de 
overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat 
om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt 
deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
De situatie en de richtlijnen veranderen dagelijks. Kijk daarom voor de actuele situatie op 
onze website www.odulphusvanbrabant.nl. Op de site vindt u de mededelingen van de 
bisschoppen, de brief van Mgr. De Korte, gebeden en bemoedigingen vermelden.


