
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 2 augustus, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Verhoeven. 
Intenties: Sjan Appeldoorn-den Otter, uit 
dankbaarheid

Dinsdag 4 augustus, 09.30u: de woord- en 
communieviering met aalmoezenier Van 
Lieverloo gaat i.v.m. de vakantieperiode 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

DE MEESTE MENSEN DEUGEN 

Dat is de titel van een spraakmakend boek van de hand van Rutger Bregman waar-
van de eerste druk verscheen in september 2019. De schrijver en historicus is ge-
boren in Renesse in 1988. Jan Terlouw noemt het “Een indrukwekkend boek dat 
afrekent met ons vaak verwrongen mensbeeld. Het is hoopgevend zonder onrea-
listisch te zijn. Het overtuigt omdat het gedegen is. Het heeft me geboeid van het 
begin tot het einde.”

Bregman schrijft: “De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar zeiden 
de priesters. Een egoïst zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur 
doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens.”

In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de 
economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de 
geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde 
juist onze soort de aarde ? Hoe verklaren we onze grootste misdaden ? En zijn we 
diep van binnen geneigd tot het kwade of het goede ? Het boek is adembene-
mend, weids en revolutionair. Het herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar 
werpt ook nieuw licht op onze toekomst.

Pastoor Leendert Spijkers

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
In de vakantieperiode van t/m 23 augustus is 
ons parochiecentrum geopend op maandag, 
dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Wij 
zijn dan ook telefonisch bereikbaar (375698).

Vieringen
Woensdag 29 juli, 19.00u:
Eucharistieviering bij de Mariakapel in De 
Vleut
Intenties: Bijzondere intentie, Jan Kemps, 
gebroeders Walravens en  Frans Baaijens, 
ouders Fick-van de Ven dochter Til en 
schoonzoon Frans, ouders De Jong-Klaver, 
ouders v.d. Ven-de Bresser en kinderen, Jo van 
Overbeek-van Dijk.

Vrijdag 31 juli, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intentie, Kees Heunks.

Zaterdag 1 augustus, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intentie, Mies (vw 
verjaardag) en Bert van Boxtel-Saris en 
kleinzoon Martijn, Jo (vw verjaardag) en 
Netje Vullings-van de Sande en kleindochter 
Maartje, Kees Heunks.

Zondag 2 augustus, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Overl. ouders Leijtens-van de 
Kerkhof, broers en zussen Van Tartwijk, 
Harriëtte van Vugt-van der Velden.

Verruiming / aanpassing voor 
samen vieren in onze kerken

Gelukkig kunnen we ons geloof al weer twee 
maanden samen vieren in onze kerken. Wel 
moeten we de voorzorgsmaatregelen in acht 
blijven nemen en blijft het 1,5 meter afstand 
houden in alle richtingen, onverminderd van 
kracht.
Vanaf 1 juli bepaalt de ‘anderhalve meter 
maatregel’ ook hoeveel mensen er in onze 
kerken bij een viering aanwezig kunnen zijn. 
Dit is voor elk kerkgebouw dus anders. 
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. 


