
Korte berichten
•  Vanuit onze kerkgemeenschap zoeken 

we regelmatig telefonisch contact met 
parochianen die nu, gedwongen door de 
omstandigheden, veel alleen thuis zijn. 
We merken allemaal dat er in deze periode 
(bijna) niemand op bezoek komt, maar een 
aantal mensen treft dit juist extra hard. De 
aanspraak, de afleiding van het bezoek van 
familieleden, bekenden, de fysiotherapeut, 
de hulp, de buurvrouw ontbreken nu en 
er is ook het gemis van de kleinkinderen! 
Natuurlijk weten we allemaal dat het 
voor ieders veiligheid is, maar dat wil niet 
zeggen dat het gemakkelijk is. Daarom, en 
om te laten weten dat we aan u denken, 
nemen we regelmatig contact op. Wilt u 
dat ook, stuur dan een mailtje naar het 
parochiecentrum, of laat iemand een 
briefje in de bus doen. Een telefoontje kan 
ook, maar het centrum is in deze tijden 
maar beperkt bemand. 

•  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

WAT  NU?
Wat het mooiste feest van het kerkelijk jaar had moeten zijn, was nu meer een klein gebeu-
ren voor de televisie. De paus voor een leeg Sint-Pietersplein, de paaseieren waren hier en 
daar ver te zoeken en de paasvreugde moest ieder voor zichzelf proberen te beleven. Vol-
gend jaar weer als vanouds?
Onze premier heeft het over een 1,5-meter-samenleving, die er moet komen,
Maar hoe moet dat met bus, trein, vliegtuig, bioscoopzaal en restaurant?
Met onze auto’s? Iedereen alleen onderweg?
En de kerk? Een uitvaart in vijf delen om mensen ruimte genoeg te geven en wat doen we 
met de afstand van de koorleden? Twintig Kerstvieringen om iedereen de ruimte te geven?
Waar komt raad voor een gezonde samenleving, een gezonde economie en een gezonde 
manier om goed met elkaar om te gaan? En dat laatste vraag ik mij ook af waar een gezonde 
afweging gemaakt kan worden bij een triage i.v.m. een toekomstige pandemie? Hoe kun je 
verantwoord kiezen wie er wel en niet behandeld wordt op een I.C.?
Vragen, vragen en (nog) bijna geen antwoorden. Eerst maar eens bidden dat deze pande-
mie voorbij gaat. Voor de kinderen ligt er in al onze kapellen een kindergebed voor de hui-
dige situatie.
Heel veel sterkte toegewenst!

Paul Versteegh, aalmoezenier 
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Korte berichten
•  Op tijden dat er normaal een viering zou zijn, 

is de kerk open en kunt u binnenkomen voor 
een gebed en om een kaarsje aan te steken. 
Bij Maria kunt u iedere dag terecht van 9.00 
tot 18.00 uur.

•  Voor de Voedselbank verzamelen wij 
duurzame producten en daarvoor staan 
kratten achter in de kerk, waar u die 
producten in kunt doen.

•  Boodschappen voor het parochiecentrum 
kunt u telefonisch doen (tel. 375698). 
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.

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.


