
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 19 juli, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg. 
Intenties: Jan Lijten, uit dankbaarheid. 

Dinsdag 21 juli, 09.30u: 
de woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo gaat 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

Zwarte Madonna 
Er zijn veel kunstuitingen van Maria bekend vanuit de katholieke traditie. 
Zo bestaat ook een zogenaamde afbeelding van de “zwarte Madonna”. Soms wordt gesteld 
dat dit komt omdat men donker hout gebruikte, of dat de afbeelding zwart geworden was 
door het branden van kaarsjes. Toch is dit niet juist. Vaak is deze “zwarte Madonna” bewust zo 
afgebeeld. Sommige historici menen dat deze afbeelding verwijst naar  de vruchtbaarheids-
godinnen die in vroegere beschavingen vaak zwart werden afgebeeld. Dit was ontegenzeg-
gelijk het geval in de gebieden tussen Eufraat en Tigris. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk 
dat het de kruisvaarders waren die vanuit het Midden-Oosten deze ‘zwarte madonna’s’ on-
gewild in onze contreien introduceerden. In Breda werd in 1954, mijn geboortejaar, een mo-
zaïek van de zwarte Madonna, een replica uit het bedevaartsoord Czestochowa,  geplaatst 
als dankbetoon aan de Poolse militairen die hebben meegeholpen aan de bevrijding van 
Nederland. Volgens legendes zou het originele icoon geschilderd zijn door de evangelist 
Lucas. De bruine huidskleur wijst op een oosterse herkomst. Onlangs werd deze afbeelding, 
mogelijk onbedoeld, betrokken in het racisme debat doordat het besmeurd werd met BLM;  
Black Lives Matter. Deze organisatie nam overigens direct afstand van deze daad. Dat lijkt 
me ook juist, want laten we nou eerlijk zijn: als deze Madonna een afwijkende huidkleur 
heeft is dat een mooie oproep om geen onderscheid te maken naar ras en kleur. Voor God 
is iedereen gelijkwaardig. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo.

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 
telefonisch bereikbaar (375698).

Vieringen
Woensdag, 15 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut
Intenties: Jo van Overbeek-van Dijk, gebroeders 
Walravens en Frans Baaijens.

Vrijdag,  17 juli, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intentie, famili Van de Sande-
van Kollenburg en Jo van de Biggelaar, Kees Heunks.

Zaterdag 18 juli, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intentie, Jo Gijselhart  
(verjaardag), Sjef Groos ( verjaardag), jgt. Wil Kleijne-
van Hal, Kees Heunks.

Zondag 19 juli, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Ad Verhoeven en Riek Verhoeven-van 
Kronenburg.

Overleden:
Jan van der Vleuten, 86 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Verruiming / aanpassing voor 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 ‘anderhalve meter maatregel’ hoeveel mensen er in onze kerken bij 
een viering aanwezig kunnen zijn. Het 1,5 meter afstand houden in alle richtingen, blijft 
onverminderd van kracht.
Aanmelden vooraf is niet meer nodig, omdat tot 100 kerkbezoekers tijdens een viering geen 
registratie en coronacheck meer plaats hoeft te vinden. Er moet wel geteld moet worden bij 
binnenkomst. Mochten er meer dan 100 mensen een viering bijwonen (als dat verantwoord 
is, gezien de ‘anderhalve meter maatregel’), dan moet er alsnog registratie plaatsvinden, na 
het einde van de viering. U moet dan uw naam en telefoonnummer noteren. 
De registratie is een verplichting van overheidswege en wij dienen ons aan die voorschriften 
te houden. In de nieuwe Nieuwsbrief, die op de website staat, is opgenomen wat de 
verruiming van de maatregelen nog meer inhoudt. 


