
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. 

•  Ons parochiecentrum is op woensdag en 
vrijdag geopend van 10.00-12.00 uur. Als 
het kan, willen wij u vragen, per telefoon 
(371276) contact op te nemen. 

Vieringen
Zondag 12 juli, 11.00u: Eucharistieviering met 
pastoor Spijkers. 
Intenties: Jan Lijten, Sjan Appeldoorn-den 
Otter, uit dankbaarheid. 

Dinsdag 14 juli, 09.30u: de woord- en 
communieviering met aalmoezenier Van 
Lieverloo gaat in verband met zijn vakantie 
niet door. 

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

Ouderlijke zorg
De bepalingen rond de epidemie zijn verruimd. In onze vieringen mogen weer meer men-
sen  aanwezig zijn, maar wel met anderhalve meter afstand en met een gratis toegangsbe-
wijs. Voor sommige mensen blijft dat toch vreemd. Vaak zijn dat juist degene, waarvoor wij 
dat met name doen, omdat zij de meest kwetsbaren zijn. Het is immers allemaal bedoeld 
om elkaars gezondheid te beschermen. Niemand van ons heeft de laatste tijd meegemaakt 
dat in ons land de regering deze bepalingen voorschrijft en dat de kerkleiding ze nog aan-
scherpt. Als wij nu eens denken aan een vader en moeder van een gezin met een ziek kind. 
Ga je zelf maar na, als besmetting of gevaar dreigt voor je kinderen, dan ga je ook over tot 
de uiterste voorzichtigheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij zijn in onze kerk nog nooit 
in deze eeuw zo moederlijk of vaderlijk attent geweest voor elkaar. Wij hebben zelfs als  volk 
van Nederland nog nooit in deze eeuw zo veel zorg besteed aan elkaar. Als je ziet dat het 
zorg is voor elkaar, geeft het ook misschien een positiever gevoel. Wij kunnen zo meer mens 
voor mensen zijn. Daar doen wij het toch voor!

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
In de vakantie van 11 juli t/m 23 augustus is het 
Parochiecentrum geopend op maandag, dinsdag en 
vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Wij zijn dan ook 
telefonisch bereikbaar (375698), voor het bestellen 
van de gratis kaarten voor de vieringen.
Bedevaart Kevelaer gaat niet door.
Al jaren organiseert de broederschap vanuit 
Eindhoven een bedevaart naar Kevelaer in Duitsland. 
Dit jaar die echter niet door. Het bestuur wil niet 
het risico nemen dat bedevaartgangers met het 
Coronavirus besmet raken. In 2021, op 19-08, hopen 
we wel weer te gaan. Wij wensen u goede moed toe 
in deze moeilijke tijd en hopen op een spoedig einde 
van de Coronatijd. Met de voorspraak van Maria, 
Troosteres der Bedroefden, laat God ons niet alleen.
Joke en Fried van Aken - Broedermeesters.

Vieringen
Woensdag 8 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel, Aarle
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 10 juli, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 11 juli, 17.00u 
Eucharistieviering, voorganger aalmoezenier 
Versteegh
Intenties: Ouders Appeldoorn-de Koning en overl. 
fam., Jan en  Betje  Smetsers-Swaans en Marc 
Tonen, Antoon v.d. Sande,10e jgt. Sjan van Amstel.

Zondag 12 juli, 09.30u.
Eucharistieviering, voorganger pastoor-deken 
Spijkers
Intenties: Jgt. Lamberdina de Bresser-van Hoorn, jgt. 
Gonnie de Bresser, jgt. Dientje Hulsen.

Gedoopt:
Elise Beekman

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. U kunt aan een viering deelnemen, 
als u een gratis toegangsbewijs aanvraagt. 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 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 in 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.


