
Korte berichten 
•  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 26 juli, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Papenburg. 
Intenties: Jan Lijten, uit dankbaarheid, 
bijzondere intentie

Dinsdag 28 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

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK 
Toen we als gezamenlijke kerken in maart een oproep deden om houdbare levensmiddelen 
mee naar de kerk te brengen voor de voedselbank, leverde dat meteen een heleboel reac-
ties op in de vorm van meegebrachte spullen. Hartverwarmend was het om te merken dat 
-in tegenstelling tot het ‘hamstergedrag’ van sommigen-  zoveel mensen solidariteit betoon-
den met de mensen die in materieel opzicht het minst draagkrachtig zijn! Na enkele weken 
zakte de vrijgevigheid echter in. Ergens is dat begrijpelijk; het ‘nieuwe’ was er alweer vanaf. 
Maar feit is dat die minst draagkrachtigen ook nu nog elke dag moeten eten. Bovendien 
zijn er door de coronacrisis alleen maar meer mensen bijgekomen, die een beroep moeten 
doen op de voedselbank. Met andere woorden: de inzamelaktie voor de voedselbank gaat 
door! En helaas moet ik erbij zeggen, dat het nu nog harder nodig is dan vier maanden gele-
den. Eigenlijk is het van den gekke dat er überhaupt voedselbanken nodig zijn. De overheid 
steunt momenteel bedrijven, waarvan menig eigenaar multimiljonair of miljardair is, met 
miljoenen om ze niet om te laten vallen. Terwijl de minst draagkrachtigen voor een goede 
maaltijd afhankelijk zijn van donateurs met een modale portemonnee... Het is krom, maar 
het is wel de realiteit. Gelukkig spannen vele vrijwilligers bij de voedselbank zich in om men-
sen te helpen. Wij kunnen hen steunen door ook de komende onbepaalde tijd houdbare 
levensmiddelen mee te nemen. Achter in de kerk staat een tafel waar u de spullen op kunt 
zetten. U kunt denken aan rijst, macaroni, pasta, blikgroenten, geconserveerde vis, broodbe-
leg zoals pindakaas, maar ook zeep en schoonmaakartikelen. In het boek “Handelingen van 
de apostelen” staat ergens, dat de eerste christenen alles gemeenschappelijk bezaten en dat 
niemand gebrek leed. Laten we dit ideaal van de oerkerk ook nu ter harte nemen!

Pastor Wilfred van Nunen

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Viering Sint-Annakapel. 
Na rijp beraad met het bestuur van de 
buurtvereniging en de buurt, hebben wij besloten 
dat de Annaviering op 26 juli 2020 niet in de 
openlucht zal plaatsvinden, maar in de kerk om 9.30 
uur. 
De vieringen door de week op woensdag om 19.00 
uur zullen, bij goed weer, wel plaatsvinden in de 
open lucht. In de even kalenderweken bij de kapel 
in Aarle en in de oneven kalenderweken bij de kapel 
in de Vleut. Bij slecht weer luiden wij de klokken om 
18.30 uur; dan is de viering in de kerk. 

Woensdag, 22 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Levende en overleden leden van Vrouwen 
van Nu, ouders De Bresser-van Haren, Harrie 
en Marietje van Kasteren, Ad van Veen, Ad van 
Kasteren. Erik van Kollenburg (verjaardag). 

Vrijdag,  24 juli, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Karel Ackerschott en dochter Hanni. 

Zaterdag 25 juli, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intentie, Jack Beljaars, Kees 
Heunks, Nell van den Maagdenberg-Maatjens.

Zondag 26 juli, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Jan de Koning, Arnoldus v.d. Ven 
en Maria v.d. Ven-Latijnhouwers, Jan en Betje 
Smetsers-Swaans, overl.  Fam. Van der Looij-van 
Eert, fam. Essens-Schepens,  Pastoor Bernard van de 
Sande (verjaardag), Wim Essens en kleinzoon Wim, 
overl. fam. Van Kollenburg-van Laarhoven, overl. 
ouders Schepens-Schepens, overl. ouders Schepens-
Spanjers en overl. familieleden.

Overleden:
Gé Verhulst, 88 jaar
Diny van Diesen-van Heerebeek, 73 jaar

Mogen zij 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. Vanaf 1 juli bepaalt de ‘anderhalve 
meter maatregel’ hoeveel mensen er in onze 
kerken bij een viering aanwezig kunnen zijn. 
Dit is voor elk kerkgebouw dus anders. Het 
1,5 meter afstand houden in alle richtingen, 
blijft onverminderd van kracht.

Aanmelden vooraf is niet meer nodig. 
Er moet wel geteld moet worden bij 
binnenkomst. 
In de nieuwe Nieuwsbrief, die op de website 
staat, is opgenomen wat de verruiming van 
de maatregelen nog meer inhoudt. 


