
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 heeft haar beeltenis ook een ereplaats 
voor in de kerk gekregen. 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: Op Bevrijdingsdag, 5 mei, 
zullen de klokken van 12.00-12.15 uur voor 
de laatste keer luiden als teken van hoop en 
troost voor alle mensen. We vieren 75 jaar 
bevrijding en hopen en vertrouwen erop de 
we samen corona kunnen overwinnen!

•  Op de website: 
www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/ is 
steeds het laatste nieuws te lezen. 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

Elektrisch kaarsje
Kent u dat gevoel? Kom je in een mooie kerk en wil je graag een kaarsje ontsteken. Een mooi ge-
baar om aan iemand te denken en even in gedachten of gebed bij het flikkerende vlammetje te 
verwijlen. Maar steeds vaker gaat er, als je een muntje in de automaat gooit, een elektrisch kaarsje 
branden. Er is niks aan vind ik. Sommigen hebben deze ervaring ook bij de internet vieringen die 
je nu steeds vaker ziet. De crisis leidt tot veel creativiteit en dat zie je dus ook bij virtuele eucharis-
tievieringen, cyberspacende pastores en chattende werkgroepen. Zelfs virtueel biechten behoort 
intussen tot de mogelijkheden. 
Het digitale kaarsje of het virtueel eucharistie vieren kan het real-life religieuze handelen of bele-
ven niet vervangen, maar eerlijk is eerlijk, het kan wel verbinden. 
Tegelijkertijd valt mij op hoe in deze tijd mensen elkaar weer nadrukkelijker gedag zeggen. Ook 
hoe, ondanks dat er geen kerkdiensten zijn, toch veel mensen even binnenlopen op de openings-
tijden. Een kaarsje ontsteken, de stilte opzoeken of om vanaf anderhalve meter te informeren hoe 
het met de ander gaat. Brengt dit virus ons dan toch weer dichter bij elkaar? Geeft het ons zicht op 
vertrouwde waarden en normen? In ieder geval is opnieuw gebleken dat we niet alleen verant-
woordelijk zijn voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor ons samenleven als geheel. Misschien is 
het voor onze sterk geïndividualiseerde samenleving in die zin een ‘openbarende’ crisis. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk
Antoniuskerk

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:
Bertha Gerrits-Langenhuizen, 93 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

KERK-Tv vanuit de Mariakapellen. 

Alle publieke liturgievieringen in onze kerken zijn t/m Pinksteren afgelast, maar 
op vier zondagochtenden in mei kunt u via Omroep Best om 11.00 uur kijken naar opnames bij 
de Mariakapellen in de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Pastor Wilfred van Nunen gaat in 
gesprek met een van de pastores. Er wordt ingegaan op de coronacrisis, maar ook op de betekenis 
van het geloof en heel bijzonder van de Mariakapellen. 
De uitzending is te zien via Ziggo kanaal 38, KPN, XS4all, Tellfort (witte): 1461, T-Mobile 733, Edutel, 
lijbrandt telecom.Fiber.nl Stoipte solcom, Telfont (zwart) 2171. 
Er kan ook gekeken worden via de website van de parochie, www.odulphusvanbrabant.nl: 
Vieringen: Kerk TV: Bekijk hier eerdere uitzendingen van Kerk TV: klik op de uitzending en op het 
pijltje in het scherm. 
10 Mei: aalmoezenier Jan van Lieverloo bij de Avondmaalkapel en Mariakapel in De Vleut.
17 Mei: pastor Dré Brouwers bij de kapel OLV van de Heikant en Annakapel in Aarle.  
24 Mei: aalmoezenier Paul Versteegh bij de Mariakapel van Westelbeers en Oostelbeers.
31 Mei: pastoor Leendert Spijkers bij de H. Eik en de Mariakapel in de Bernadettekerk.


