
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.

•  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

Hemelwater
Afgelopen week zijn er, op initiatief van de werkgroep ‘Groene Kerk’, regentonnen geplaatst bij 
het parochiecentrum van de H. Antoniuskerk in Best. Het streven is, dat uiteindelijk al het he-
melwater van de kerken, pastorieën en andere locaties van de parochie in Best, Oirschot en de 
Beerzen, niet meer het riool in gaat, maar terugvloeit in de grond.
Afgelopen februari was de natste februari sinds 1946. In vier weken viel er 160 m.m. water tegen 
gemiddeld 58 m.m. Slechts enkele weken later -rond het van start gaan van de coronamaatre-
gelen- draaide de wind naar het oosten en brak er een droogteperiode aan. Met de vreselijke 
peelbrand als dreigend symptoom zien we, hoe het klimaat steeds meer uitersten gaat vertonen.
Om ons beter te wapenen tegen droogte én overstromingen is het nodig, dat we verstandig om-
gaan met de waterhuishouding. Water is de bron van het leven. De term ‘hemelwater is dan ook 
prachtig. Het spreekt eigenlijk voor zich dat het niet goed is om het in het riool te laten lopen, 
waar het vermengd wordt met onze eigen viezigheid en daarna onnodig gezuiverd moet wor-
den. Zuiver en zacht water verdient beter. Dat vraagt om maatregelen in het groot, maar ook in 
het klein. De overheid, maar ook de individuele burger kan en moet hierin verantwoordelijkheid 
nemen. En dat geldt uiteraard ook voor de parochie. Misschien moet ik zeggen: júist voor de pa-
rochie. Water als gave van de schepper is kostbaar. We dopen onze kinderen en zegenen er onze 
dierbare doden mee...
Door het hemelwater in reservoirs op te vangen, kan het in droge periodes ten goede komen aan 
de tuin en aan de beplanting op de begraafplaats. Regenwater bevat veel minder kalk bevat dan 
leidingwater en is het erg geschikt om grafstenen mee te reinigen.
De ‘Groene Kerk’ is trots op deze eerste stap in een boeiend en noodzakelijk proces van verduur-
zaming. Het past mooi bij de vijfde verjaardag van de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus, 
over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

Pastor Wilfred van Nunen

Odulphuskerk
Antoniuskerk

Korte berichten
•  De viering van de 1e communie kan helaas niet 

plaatsvinden op zondag 17 mei a.s., maar is 
verschoven naar zondag 20 september a.s.

•  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.

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 en KPN kanaal 1461.
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. 
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.


