
Korte berichten
•  Voor Palmzondag zijn er door 

aalmoezenier Van Lieverloo palmtakjes 
gewijd. Deze palmtakjes zijn nog in de kerk 
te verkrijgen. Natuurlijk kunt u dan ook 
een palmtakje meenemen voor iemand die 
niet naar de kerk kan komen.

•  Tijdens de Goede Week is onze kerk 
geopend op Witte Donderdag van 18.00-
19.00 uur, op Goede Vrijdag van 14.45-15.30 
uur, op Paaszaterdag van 19.00-20.00 uur 
en op Eerste Paasdag van 11.00-12.00 uur. 
U bent welkom voor een persoonlijk gebed 
en/of het ontsteken van een kaarsje 
Natuurlijk hanteren we de geldende 
maatregelen/adviezen en vragen u 
dringend dat ook te doen!

•  Klokken van hoop: onze kerkklokken 
worden op woensdagavond van 19.00-19.15 
uur geluid als teken van hoop en troost 
voor alle mensen. Dit doen we ook in april. 

•  De Nieuwsbrief, het Antoniusnieuws 
en het DigiDulfke zijn niet bij u thuis- 
bezorgd, maar wel te lezen op de website.

•  Op de website:  
www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/ 
ook steeds het laatste nieuws te lezen is 
en teksten tot steun en bemoediging te 
vinden zijn. 

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

Goede Week en Pasen
Normaal vormen de vieringen in de Goede Week en Pasen een hoogtepunt in onze kerken. 
Nu zullen de kerken leeg zijn. Wat een onwerkelijke gewaarwording. Steeds meer dringt de 
impact van de coronacrisis door tot in het hart van ons samenleven en samen kerk zijn. “Ons 
hart huilt”, zei Paus Franciscus op een somber en leeg Sint-Pietersplein. Meer woorden had 
hij niet.
Toch gaan we in onze gedachten en gebeden mee met de Heer, deze dagen. Hij weet wat 
lijden is. Hij wil daarin naast ons staan. En misschien kan die gedachte wat troost en hoop 
bieden. We zijn nooit alleen. De coronapatiënt aan de beademing op de intensive care 
wordt omgeven door zorgende, helpende handen. De oudere op zijn of haar kamer krijgt 
telefoontjes. Kinderen krijgen thuis zo goed en kwaad als het kan les door leerkrachten die 
op afstand nabij proberen te zijn.
In al die goede, welwillende mensen is God ons nabij.
De mogelijkheden om ons geloofsleven te onderhouden zijn zeer beperkt. Maar misschien 
krijgt ons gebed wel meer betekenis nu we ons terugtrekken in onze kamers, zoals Jezus ons 
voorhoudt. God weet immers wat er omgaat in ons hart. Ook thuis, ook op momenten dat 
we het samenzijn met anderen zo missen. Hij staat naast ons en gaat met ons mee.
Op Goede Vrijdag, drie uur ‘s middags, gedenken we de kruisweg. En daarbij staan we ook 
stil bij het kruis dat mensen nu moeten dragen. Verbondenheid geeft kracht! Via kerk TV op 
de website www.odulphusvanbrabant.nl kunt u op dat tijdstip kijken naar de staties van de 
kruisweg in de Petrusbasiliek en luisteren naar overwegingen daarbij. Namens het pastoraal 
team wens ik u, ondanks de zorgen waar we ons in bevinden, een goede Goede Week en 
een Zalig Pasen.

Pastor Wilfred van Nunen

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
•  Gedurende de goede week is onze kerk 

geopend op tijden dat er normaal vieringen 
zouden zijn. U kunt altijd binnen komen 
voor een gebed en kaarsje bij Maria en ook 
om duurzame producten te brengen voor de 
voedselbank, ook gezegende palmtakjes zijn 
verkrijgbaar.

•  Boodschappen voor het parochiecentrum 
kunt u telefonisch doen (tel. 375698). Ook 
schriftelijke mededelingen kunt u in de 
brievenbus van de voordeur van de pastorie 
deponeren.

•  Kijk geregeld op de website:  
www.odulphusvanbrabant.nl van onze 
parochie, waar wij informatie, gebeden en 
bemoedigingen vermelden.

Overleden:
Willy Wapstra-Ragas, 86 jaar
Mariet Sonnemans, 83 jaar
Toos Fonken-van Vroenhoven, 86 jaar
Piërre Brunenberg, 89 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het 
coronavirus, 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.


