
Korte berichten
•  Afgelopen zondag, Palmzondag, zijn 

er veel mensen (natuurlijk op gepaste 
afstand) in de kerk geweest om even stil 
te zijn, te bidden en/of een kaarsje aan 
te steken. Er werden veel palmtakjes 
meegenomen, ook voor mensen die niet 
naar de kerk konden komen. Er zijn nog 
palmtakjes in de kerk te verkrijgen. 

•  De extra openstelling van de kerk tijdens 
de Goede Week voldeed zeker aan een 
behoefte. De tafels achter in de kerk, met 
daarop de taferelen uit deze bijzondere 
week en Pasen, de opstelling voor bij 
het altaar, de dia’s die getoond werden, 
probeerden op een ingetogen manier deze 
dagen vorm te geven.

•  Onze kerk is elke zondag van 11.00-12.00 
uur geopend. U bent welkom voor een 
persoonlijk gebed en/of het ontsteken van 
een kaarsje

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

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

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

HEB HET LEVEN LIEF EN WEES NIET BANG
‘Heb het leven lief en wees niet bang’ is de titel van een van de mooiste liedjes van Liesbeth 
List die juist in de zeer donkere tijd van het Coronavirus uit ons midden heenging.
De schrik is ons allen in de voorbije weken om het hart geslagen. En dan deze oproep: ‘Wees 
niet bang.’ Het is misschien ook U overkomen, maar zeker ook mij, dat de grond onder onze 
voeten leek weggeslagen. We zijn terneergeslagen, het leidt tot neerslachtigheid. Binnen 
blijven, nergens zin in hebben en ons afvragen waar kan ik mijn dagen mee vullen?
Of erger nog: ben ik ook zelf misschien besmet? Het doet ons pijn en verdriet dat zoveel 
mensen die we kenden en die ons dierbaar waren, uit ons midden zijn weg gevallen.
Juist nu alles ophoudt wat we graag deden, voelen we ons somber en ongelukkig. Juist nu 
beleven we dat het de gewone, kleine, alledaagse dingen zijn die het doen, die ons gelukkig 
maken. Nu, juist in deze dagen beseffen we pas goed wat een groot goed onze vrijheid is. 
Dat het geweldig is, dat we normaal gesproken mogen gaan en staan waar we willen en dat 
we elkaar hebben, om samen van het leven te genieten en het te vieren.
Even lijkt nu alle uitzicht daarop verdwenen. We moeten samen door de zure appel heen 
bijten. Alles waar we naar uitkeken is uitgesteld. Maar ondanks alles, zo zingt Liesbeth List: 
HEB HET LEVEN LIEF. 
Huil als het moet, tot je stikt in al je tranen
maar ontwapen je verdriet, met dezelfde overgave,
als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen.
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden

Beste mensen, wat je ook overkomt: Heb het leven lief en wees niet bang!!

Pastoor Leendert Spijkers

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:
Mia van der Pas-Hoek, 89 jaar.
Moge 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.


