
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. 

•  Op dinsdag 1 september wordt ook onze 
kerk groen aangelicht.

•  De Nieuwsbrief verschijnt niet in 
september, maar wordt een speciale 
uitgave, die medio oktober uitkomt. Het 
DigiDulfke komt zondag 6 september weer 
uit.

‘Even bijpraten’ is een rondzendbrief voor 
de geloofsgemeenschappen van Best, 
De Beerzen, Spoordonk en Oirschot om 
contact te houden met de parochianen. In 
september verschijnt de volgende editie. 
Wilt u hem ook per mail ontvangen, mail 
dan naar ons parochiesecretariaat. 

Vieringen
Zondag 30 augustus, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg. 
Intenties: Bijzondere intentie, Mariet 
Kreijveld-den Otter (sterfdag), Leo van der 
Sangen.

Dinsdag 1 september, 09.30u: Woord- en 
communieviering met aalmoezenier Van 
Lieverloo. I.v.m. met de 1,5 meter maatregel 
is deze viering in de kerk. 
Intenties: Leo van der Sangen, bijzondere 
intentie.

Overleden:
Leo van der Sangen, 90 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

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

Kerk in het groen
Op dinsdagavond 1 september zullen de vier kerken van onze parochie groen worden 
verlicht. Het is dan ‘Wereldgebedsdag voor de Schepping’. Paus Franciscus wil met deze dag 
aandacht vragen voor de zorgwekkende toestand van de aarde door menselijk toedoen. 
In zijn encycliek ‘Laudato Si’ roept de paus ons op tot een noodzakelijke ecologische 
bekering. Dat is dé uitdaging waar de mensheid voor staat op dit moment.  Hoewel ieder 
weldenkend mens er van overtuigd is, dat verduurzaming noodzakelijk is om de schepping 
-dat is inclusief onszelf- te behoeden voor rampzalige perspectieven, worden de echte 
maatregelen vaak uitgesteld omdat er meer gewicht wordt toegekend aan economische 
korte termijnbelangen. Wie er oog voor heeft, ziet veel symptomen van teloorgang. Zo las 
ik onlangs dat 80 % van de hoeveelheid insecten in de afgelopen 30 jaar al verdwenen is. 
Als dat zo doorgaat, komt onze voedselproductie over tien jaar in grote problemen. Denk 
daarbij ook aan de steeds extremere droogtes die optreden en je hoeft geen doemdenker 
te zijn om je zorgen te maken. Te midden van die zorgen blijven we als christenen hoop 
houden en bidden voor het behoud van de goedheid en de schoonheid van de schepping. 
En we zijn dankbaar om de hoopgevende stappen en stapjes die wél gezet worden in het 
klein en in het groot. Samen met paus Franciscus zijn er gelukkig ook steeds meer economen 
die bepleiten dat vergroening nú nodig is. Dat deze boodschap mag landen bij degenen die 
aan de knoppen zitten. Daarom staan onze kerken deze avond in het groen, de kleur van de 
natuur én van de hoop. 

Pastor Wilfred van Nunen

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Op dinsdag 1 september wordt ook de 
Sint-Odulphuskerk groen aangelicht. In de 
kerk worden van 19.00 – 21.00  mooie foto’s 
getoond, zijn natuurgeluiden te horen en 
kunt u een kopje koffie of thee drinken. 
Ook de Pastorietuin is geopend. Uiteraard 
allemaal met in achtneming van de 
Coronaregels. Het parochiecentrum is weer 
geopend op werkdagen van 9.00 -12.00 uur.
De vieringen door de week op woensdag en 
op vrijdag zullen vanaf september om 19.00 
uur in de Odulphuskerk plaats vinden.

Vieringen:
Woensdag, 26 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering bij de Mariakapel in De 
Vleut
Intenties: Jgt. Petrus Nicolaas Spierings, Geb. 
Walravens, Frans Baayens, Jo van Overbeek-
van Dijk, Mien van Laarhoven-Brugmans 
(verjaardag) en overl. fam., Sjaan van 
Vroenhoven-de Bresser.

Vrijdag,  28 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 29 augustus, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Mies en Mien Kapteijns.

Zondag 30 augustus, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Uit dankbaarheid bij een 50-jarig 
huwelijk en overl. fam., levende en overl. 
leden van Stichting Behoud Odulphuskerk, 
Hein van Vlokhoven.

Samen vieren in onze kerken
Gelukkig kunnen we ons geloof 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. Het is een 
richtgetal, dat afhankelijk is van het aantal mensen dat alleen komt of samen, als gezin.
Aanmelden vooraf is niet meer nodig. 


