
Vieringen
Zaterdag 20 juni, 18.00u: 
Gebedsviering met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie, Theo Thijssen, Jan 
Lijten

Zondag 21 juni, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg.
Intenties: Theo Thijssen, Jan Lijten, uit 
dankbaarheid.

Dinsdag 23 juni, 09.30u: 
Woord- en communieviering met aalmoezenier 
Van Lieverloo
Intenties: Jan Lijten, Theo Thijssen, bijzondere 
intentie.

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

Overleden:
Jan Lijten, 88 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

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

Allerheiligste
Afgelopen zondag vierden we Sacramentsdag. In het licht van de versoepeling van de coronamaatregelen was 
dit volgens de bisschoppen een mooie gelegenheid om weer de communie uit te reiken. In de hostie is Jezus 
Christus ons immers tastbaar nabij. Hij wil ons inspireren, voeden en sterken. ‘Brood uit de hemel’ is Hij voor 
ons. Drie maanden bleven we daarvan verstoken. Nu kan het weer, zij het nog met een klein gezelschap en in 
een aangepaste vorm. In onze kerken hebben wij er niet voor gekozen om de communie uit te delen met een 
tang achter een hoestscherm. Hoe goed bedoeld dit ook is vanuit het oogpunt van hygiëne; het ‘voelt’ niet 
goed om zo het Lichaam van Christus te delen. Indachtig de uitnodiging van Jezus: “Neemt en eet”, wordt u 
daarom bij de communiegang uitgenodigd om een hostie van een grote schaal te nemen. De hosties liggen 
ruim van elkaar en zijn er met in achtneming van alle voorschriften opgelegd, en wordt tegelijkertijd recht ge-
daan aan het maaltijdkarakter van de Eucharistie. Zo hopen we op waardige wijze te vieren dat we verbonden 
zijn met elkaar en met Christus, die zich aan ons geeft om in ons tot leven te komen. Dat we drie maanden niet 
hebben kunnen vieren én geen communie konden ontvangen is door veel gelovigen als een gemis ervaren, 
maar misschien was het zo gek nog niet om toch even te voelen, dat het niet om iets vanzelfsprekends gaat. 
Brood, gemaakt van graankorrels die zijn gegroeid uit de aarde dankzij zon en regen, vruchtbare grond en 
het werk van mensenhanden; teken geworden van de leven-gevende liefde van Jezus Christus: het is ons 
Allerheiligste. 

Pastor Wilfred van Nunen

Samen vieren in onze kerken
Gelukkig kunnen we ons geloof weer samen vieren in onze kerken. Belangrijk is dat we de voorzorgs-
maatregelen in acht blijven nemen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een protocol dat u op de website  
(www.odulphusvanbrabant.nl) en bij de entree van de kerk kunt vinden.
In verband met het tijdelijke maximum van 30 gelovigen per viering zijn er voorlopig twee weekendvieringen 
per kerk. U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aange-
vraagd. Dat kan op twee manieren: via de website of telefonisch. 
Rechtstreeks 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 (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.
Telefonisch
Op maandagmorgen tussen 09.00-12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u 
bellen naar nummer 0499-571250. 
Vanaf 22 juni verandert dit: 
U belt niet meer naar bovenstaand nummer. Voor het telefonisch bestellen van kaartjes voor de vieringen 
is het parochiecentrum van de H. Antoniuskerk bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur,  
op 0499-371276. Het parochiecentrum van de Sint-Odulphuskerk is hiervoor iedere werkdag tus-
sen 09.00-12.00 uur bereikbaar op 0499-375698
De toegangskaarten worden gemaild naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. 
In dat geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van 
de kerk, waar ze ter controle worden gescand. 
Voor de vieringen op doordeweekse dagen hebt u geen toegangsbewijs nodig, 
maar we noteren wel wie er aanwezig was. Indien nodig moeten we dit aan de 
GGD door kunnen geven.

Antoniuskerk

Korte berichten
Niet alleen tijdens het weekend, maar ook op 
doordeweekse dagen zijn er weer H. Missen in 
onze kerk: op woensdag om 9.00uur en vrijdag 
om 19.00 uur. 
Vanaf juli zijn er, bij goed weer, op woensdag om 
19.00 uur weer H. Missen buiten bij de kapellen: 
vanaf 1 juli in de oneven weken in de Vleut en 
vanaf 8 juli in de even weken in Aarle. 

Vieringen:
Woensdag, 17 juni, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag, 19 juni, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 20 juni, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Antoon v.d. Sande, jgt. Johan v.d. 
Meulengraaf, Jan van Oorschodt en overl. fam. 
Van de Meulengraaf-Spijkerboer, Mies en Mien 
Kapteijns, Cees en Riet van Helvoort.

Zondag 21 juni, 9.30u:
Eucharistieviering
Intenties: Adrianus van Kemenade, Jan Smetsers, 
jgt. Harrie van Beerendonk, Pierre van Heugten 
(vaderdag), Mies Hobbelen (vaderdag), jgt. Berti 
Hobbelen, jgt. Hendrika van de Sande-Spanjers.

Overleden:
Mien van de Sande-Essens, 87 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Odulphuskerk


