
Vieringen
Zaterdag 6 juni, 18.00u: 
Gebedsviering met aalmoezenier Van Lieverloo

Zondag 7 juni, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven

Dinsdag 9 juni, 09.30u: 
Gebedsdienst met aalmoezenier Van Lieverloo

Om ook tijdens de viering op dinsdagochtend de 
anderhalve meter afstand te kunnen bewaren, is 
deze viering voorlopig in onze kerk en niet in de 
Avondmaalkapel.

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

Weekendvieringen vanaf juni
Veel parochianen kijken ernaar uit om weer naar de kerk te kunnen. Het doet ons goed u te kunnen melden 
dat we, in verband met de versoepeling van de coronamaatregelen, vanaf het weekend van 6 en 7 juni weer 
diensten kunnen houden. Dat is dan wel met in achtneming van de nodige maatregelen. Deze zijn vastgelegd 
in een protocol wat u zowel op de website van de parochie (www.odulphusvanbrabant.nl) als bij de entree van 
de kerk kunt vinden.
In de maand juni zijn er maximaal 30 kerkbezoekers per viering toegestaan. Vanaf 1 juli zijn er dat, als alles 
goed gaat, 100. In de H. Antoniuskerk in Best wordt op zaterdagavond tijdelijk een extra viering aangebo-
den. Mensen die graag op zaterdagavond naar de kerk gaan, hebben daarmee in juni meer ruimte dan de 30 
plaatsen in de Sint-Odulphuskerk. In Oirschot zal de zaterdagavondviering in de kapel van Sint-Joris tijdelijk 
verplaatst worden naar de Sint-Petrusbasiliek. 

Overzicht weekendvieringen
H. Antoniuskerk, Best: zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 11.00 uur
St. Odulphuskerk, Best: zaterdagavond 17.00 uur en zondagochtend 09.30 uur
St. Petrusbasiliek, Oirschot: zaterdagavond 18.30 uur en zondagochtend 10.30 uur
St. Willibrorduskerk, Middelbeers: zaterdagavond 19.00 uur en zondagochtend 10.00 uur

Toegangskaarten bestellen
U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan 
op twee manieren. Via de website of telefonisch. 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website 
Klik op de bestel-link die u vindt op de parochiewebsite. Kies het gewenst aantal toegangskaarten voor ge-
wenste viering (datum/tijdstip). Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dit direct aangegeven. 
Vul de gevraagde gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) 
en plaats de bestelling. U ontvangt per direct een e -mail met de toegangskaart(en).
Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten (geprint of via mobiele telefoon) gescand ter controle.

Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie
Op maandagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u bellen 
naar nummer 0499-571250. Op maandag 2e Pinksterdag kan dit niet; wel op dinsdagmorgen 2 juni. 
Geef aan welke viering in welke kerk u wilt bijwonen. 
Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskaarten.
De toegangskaarten worden naar uw keuze gemaild naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. 
In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk.
Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten gescand ter controle.

Gebedsintenties 
Intenties kunt u opgeven via e-mail of telefonisch bij het parochiesecretariaat van uw eigen kerk, zoals u dat 
gewend bent. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen in de kerk beperkt is. Als u ervan verzekerd 
wilt zijn dat u voor uw gebedsintentie ook echt naar de kerk kunt, dan is het verstandig om éérst de toegangs-
kaart(en) te bestellen en daarna de intentie op te geven. 

Net als voor u voelt het ook voor ons onwennig om op een dergelijke manier het kerkbezoek te organiseren. 
Het is echter de enige manier om te kunnen voldoen aan de richtlijnen in het belang van de volksgezondheid, 
want dat staat natuurlijk voorop. 
Tot de viering van Sacramentsdag wordt er geen H. Communie uitgereikt, ook niet tijdens de eucharistievie-
ringen.

Wij heten u van harte welkom terug in onze kerken en wensen u veel gezondheid en inspiratie toe!

Pastoraal team parochie Sint-Odulphus van Brabant

Antoniuskerk

Vieringen
Zaterdag 6 juni, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Johan van Kollenburg (verjaardag)

Zondag 7 juni, 09.30u:
Eucharistieviering
Intenties: Cor en Dina van Kollenburg-van 
Heerebeek, Anna Lucia de Koning (verjaardag), 
broers en zussen Van Tartwijk.

Woensdag 10 juni, 09.00u:
Eucharistieviering

Vrijdag 12 juni, 19.00u:
Eucharistieviering

Overleden:
Jo Leijtens, 91 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Odulphuskerk


