
Korte berichten
•  Meimaand – Mariamaand 

Onze Mariakapel is achterin de kerk, maar 
in mei heeft de beeltenis van Maria ook een 
ereplaats voor in de kerk. Ook de thematafels 
staan in haar teken.  
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

Gelezen in het Nederlands Dagblad:
Kan een priester uit Kameroen, die als zevenjarige een roeping kreeg, de kerk in Nederland nieuw 
leven inblazen, al was het maar in Heerenveen? Charles Eba’a (48) doet wat met mensen. Deze 
maanden jagen hem schrik aan én vervullen hem met hoop. ‘Het is alsof je elke dag wordt wak-
ker geschud: snap je al wat er gaande is? Eba’a had benoemd in zijn paaspreek dat de mensen 
vriendelijker met elkaar omgaan, maar hij had ook ernstige gedachten gedeeld. Wij zijn hardleers 
geweest, stelt hij. Alle migranten op weg naar Europa, die stierven in zee – heeft het ons echt iets 
gedaan? En de natuurrampen in de wereld? ‘Telkens trekken we ons terug in onze eigen toren van 
Babel, onze manier van leven. Vaak nog ontevreden ook.’
Die medemenselijkheid die je nu ziet, zou die blijvend kunnen zijn? Hij hoopt daarop, meer dan 
dat hij er al vertrouwen in heeft. Dat is niet erg, want hoop is belangrijker dan vertrouwen. ‘Hoop 
is als een klein meisje. Ze pept je op, alleen al als je haar ziet. Hoop is de kracht achter geloof, liefde 
en vertrouwen. Dat kleine meisje helpt die drie oversteken naar de andere kant.’
Tot kort voor Pasen zat hij wekenlang preventief in quarantaine, nadat hij was teruggekeerd van 
een bezoek aan Kameroen. ‘Ik wilde mijn zieke moeder zien. Na een tijdje móést ik terug naar 
Heerenveen, zo voelde ik dat. In Nederland was net de coronacrisis uitgebroken. Voor mijn ouders 
was het alsof ik hen in de steek liet.’
Als hij terugkeert, gaat dat als een lopend vuurtje. Charles Eba’a valt op. Hij ervaart het elke dag, 
want hoeveel Afrikanen telt Friesland nu helemaal? En hij heeft een besmettelijk geloof, is opge-
wekt, op het vrolijke af en weet mensen aan zich te binden. Ze bellen hem op met hun verhalen, 
vinden het fijn dat hij er weer is en laten blijken dat ze hem nodig hebben, de priester met humor. 
‘Dat is voor mij een bevestiging: ik mag er voor ze zijn.’ Al is er een keerzijde: ‘Ik kan moeilijk los-
laten.’
Hij is trouwens slim in harten veroveren. Bij zijn installatie in Heerenveen door bisschop Gerard 
de Korte hield hij niet vroom de bijbel, maar een sjaaltje van voetbalclub Heerenveen omhoog.

Pastoor Leendert Spijkers

Antoniuskerk

Korte berichten
Een extra orgel. 
In onze kerk wordt momenteel het orgel uit de 
voormalige Odulphuskapel opgebouwd in het 
transept van de H. Petrus, wiens afbeelding op de 
biechtstoel staat. Deze biechtstoel blijft staan; het 
orgel staat ervoor, je kunt er nog omheen lopen. 
Op tijden dat er eerst een viering was, is de kerk 
helemaal open en kunt u dus de vorderingen 
bekijken. Dit orgel zal als koororgel dienen, zoals 
grote kerken dat vaak hebben. De koorzang wordt 
dan met dit orgel begeleid. De zangers hoeven 
niet meer naar het oksaal; het Vollgebregt-orgel 
wordt gebruikt voor speciale muziekuitvoeringen. 
Experts zeggen dat het een goed orgel is. Onze 
kerk wordt zo nog interessanter om mooie muziek 
uit te voeren en te beluisteren.

•  Aanstaande dinsdag wordt begonnen met het 
plaatsen van de voorzetramen aan de westkant 
van de kerk.

•  In de kerk kunt u dagelijks terecht van 9.00 tot 
18.0 uur terecht bij Maria. De lezingen van de dag 
en gebedenboekjes liggen er klaar om mee te 
nemen. In mei men er de hele dag Marialiederen 
beluisteren. Er is ook plaats om duurzame spullen 
in te leveren voor de voedselbank.

•  Er waren plannen om de Odulphusprocessie dit 
jaar een parochie-breed gebeuren te laten zijn. 
Helaas is dit door de omstandigheden voor 2020 
afgelast.

Overleden:
Rieky Wiggers-Swartjens, 87 jaar
Cor v.d. Sande-van Aarle, 91 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

KERK-Tv vanuit de Mariakapellen.  

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. 
De uitzending is te zien via Ziggo kanaal 38 en 
KPN kanaal 1461. 
Kijken kan ook via onze website,   
www.odulphusvanbrabant.nl: Vieringen: Kerk TV.
 
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 Spoordonk.

Odulphuskerk


