
Korte berichten
Omdat er nu weer meer mensen tijdens 
de vieringen, en dus ook op zondag, in 
onze kerk aanwezig kunnen zijn, vervalt de 
(tijdelijke) viering op zaterdagavond.

Vieringen
Zondag 5 juli, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg.
Intenties: Jan Lijten, Sjan Appeldoorn-den 
Otter, uit dankbaarheid.

Dinsdag 7 juli, 09.30u: 
Woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Jan Lijten, Sjan Appeldoorn-den 
Otter, 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.

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

Wat is een mensenleven waard?
Dat we in een gekke tijd leven, zien we allemaal.
Sommige mensen hebben er veel voor over hebben om een kind te krijgen. 
Sommige leiders in de wereld beschikken heel makkelijk over het leven van militairen (“het 
zijn alleen maar militaire doelen”). Familie is dichtbij en leeftijd telt niet. In de discussie over 
betaalbaarheid van AOW en Pensioenen blijken in de ogen van een aantal jongeren oude-
ren potverteerders, terwijl zij dit leven mogelijk gemaakt hebben.
In deze coronatijd klonk: ”Regels moeten er zijn om ouderen te beschermen”, maar als je 
hoort waar de discussie nu over gaat: “Moeten ouderen evenveel recht hebben op i.c.-plek-
ken als jongeren?” Ouderen beginnen zich al schuldig te voelen bij de gedachte ziek te wor-
den. 40 Jaar terug was er boosheid dat een vader overleed wachtend op een operatie en een 
minister werd direct geholpen. Wat is een mensenleven waard? Verzekeringsmaatschappij-
en discussiëren hoeveel iemand in zijn leven medisch mag kosten. Is dit geen hellend vlak? 
Dit moeten, volgens mij, geen discussieonderwerpen zijn. Ik dacht aan een document van 
ongeveer 80 jaar geleden (D.): “Gehandicapten en ouderen dragen niets bij aan de maat-
schappij!” Dat werd later door de wereld streng veroordeeld; laten we dat dan nu ook doen!

Aalmoezenier Paul Versteegh

Odulphuskerk
Antoniuskerk

Korte berichten
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, 1 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut
Intenties: Jo van Overbeek-van Dijk, Jan van Kuik 
nms vrouw en kinderen.

Vrijdag, 3 juli, 1e vrijdag v.d. maand
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 4 juli, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 5 juli, 09.30u.
Eucharistieviering
Broers en zussen Van Tartwijk, Hein van Vlokhoven, 
jgt. Lambertus Essens, jgt. Janus v.d. Sande, Jo 
Versantvoort (verjaardag), 10e jgt. Sjan van Amstel.

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.
Vanaf 1 juli bepaalt de 1,5 meter afstand 
hoeveel mensen er in onze kerken bij een 
viering aanwezig kunnen zijn. Voor elke 
kerk geldt dus een ander maximum. U kunt 
alleen aan een viering deelnemen, als u 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 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. 


