
Korte berichten
•   Meimaand – Mariamaand 

In mei krijgt Maria zoals gebruikelijk 
een speciale plaats in onze kerk. 
Onze Mariakapel is achterin de kerk, 
maar vanaf zondag 3 mei krijgt haar 
beeltenis ook een plaats voor in de 
kerk. Zo geven we extra aandacht 
aan Maria, bij wie velen juist in deze 
dagen een kaarsje opsteken of tot haar 
bidden. 

•  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. Ook het 
verhaal en gebed van de week liggen 
daar voor u klaar.

•  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. Ook plaatsen 
we er steeds de preek van de week op. 

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

IEDEREEN IS NODIG
Wij naderen de meimaand en dan zijn wij gewend de H. Mis te vieren in een van 
onze kapellen. Door de pandemie hebben de bisschoppen bepaald dat er tot en 
met tweede pinksterdag, 1 juni 2020, geen vieringen meer zullen zijn. Daar willen 
wij ons in de kerk maar ook in de buitenkapellen aan houden. Het is nieuw dat wij 
door onze regering of door onze bisschoppen bepalingen kregen opgelegd, die 
zo bindend zijn. De meeste van ons zullen zich een beetje voelen als vrije vogels, 
die ineens in een soort van kooi terecht gekomen zijn. Wij luisteren er gelukkig wel 
massaal naar, want we zien in dat het in ons aller belang is. Het is nog veel te vroeg 
om een balans op te maken. Toch hebben wij als nooit tevoren ervaren dat iedere 
mens van belang is. Dat onze bewegingsvrijheid afhankelijk is van elkaars goede 
wil. Hebt u ook niet een nieuw soort van dankbaarheid ervaren voor al die mensen 
die zich nu voor ons inzetten en de mensen die wij nu moeten missen? Het helpt 
om van alle mensen te leren houden, want eigenlijk is iedereen altijd helemaal 
nodig.

Dré Brouwers, pastor
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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.

Overleden:
Theo Mans, 72 jaar.
Moge hij 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.


