
Zaterdag 27 juni, 18.00u: 
Woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie, Theo Thijssen, 
Jan Lijten
Zondag 28 juni, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg.
Intenties: Theo Thijssen, Jan Lijten, uit 
dankbaarheid.
Dinsdag 30 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

Aanvaarden en loslaten 
Door: Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Loslaten hoort bij ons menselijk bestaan. Ons leven is als een reis. Steeds weer moeten wij 
vertrouwde plaatsen verlaten en op weg gaan naar een onzekere toekomst. Ik herinner mij 
als kind het pijnlijke afscheid van de vertrouwde lagere school en de eerste schooldag in de 
grote stad. Met pijn in de buik ging ik die dag naar een stad waar alles en iedereen vreemd 
was. Ik vermoed dat veel lezers dergelijke herinneringen kennen. 
Afscheid nemen van werk en woonplaats overkomt velen van ons. Belangrijk is dan een 
mens van vertrouwen te kunnen zijn. Ons leven toevertrouwen aan de goede God. In dit 
verband denk ik spontaan aan een grote erflater van ons geloof, Abraham. In het eerste 
Bijbelboek lezen wij hoe hij zijn vertrouwde omgeving verlaat om op weg te gaan naar een 
onbekend land. Geroepen door de Heer, trekt hij weg op hoop van zegen. Ook ik ben weg-
geroepen uit mijn vertrouwde land om op weg te gaan naar een toekomst die alleen God 
kent. Maar ik weet van de belofte dat de Heer mij vergezelt en nabij wil zijn. 

Pastoor Leendert Spijkers

Odulphuskerk
Antoniuskerk

Van juli tot september 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. I.v.m. 
het afstand houden, staan de stoelen ver uit elkaar.  
Bij slecht weer worden om 18.30 uur de klokken 
geluid en is de H. Mis in de kerk. Na 1 juli is er op 
woensdag om 9.00 uur geen H. Mis meer. 

Vieringen:
Woensdag, 24 juni, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
Vrijdag, 26 juni, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 27 juni, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Maartje Vullings (sterfdag) en Jo en Netje 
Vullings-v.d. Sande, Bert en Mies van Boxtel-Saris 
en kleinzoon Martijn.
Zondag 28 juni, 9.30u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Antonius van Laarhoven, voor ouders 
van Sonsbeek-Liefkens, Josè, Jan, Gerrie en tante Cor, 
Harrie van Beerendonk (verjaardag).

Overleden:
To Halve-van Oosten 95 jaar
Moge zij rusten in vrede.

Samen vieren in onze kerken
Gelukkig kunnen we ons geloof weer samen 
vieren in onze kerken. Wel moeten we 
de voorzorgsmaatregelen in acht blijven 
nemen. Deze maatregelen zijn vastgelegd 
in een protocol dat u op onze website en in 
onze kerken kunt vinden.
Nu nog is er een tijdelijk maximum van 30 
gelovigen per viering. Vanaf 1 juli wordt 
dit waarschijnlijk maximaal 100 mensen 
per dienst. U kunt alleen aan een viering 
deelnemen, als u daarvoor een gratis 
toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan 
via de website of telefonisch. 
Rechtstreeks via de website
Daar vindt u de bestel-link. Kies het gewenst 
aantal toegangskaarten voor gewenste 
viering (datum/tijdstip). Vul de gevraagde 
gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer 
algemene voorwaarden (aanvinken) en 
plaats de bestelling. U ontvangt 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
Voor het telefonisch bestellen van kaartjes 
voor de vieringen is het parochiecentrum 
van de H. Antoniuskerk bereikbaar op 
woensdag en vrijdag van 10.00-12.00uur, 
op 0499-371276. Het parochiecentrum van 
de Sint-Odulphuskerk is hiervoor iedere 
werkdag tussen 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 
moeten wel noteren wie er aanwezig was. 


