
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 1 september wordt ook onze kerk groen 
aangelicht en is open van 19.00-21.00 uur

Vieringen
Zondag 6 augustus, 11.00u: Eucharistieviering met 
pastor Verhoeven. 
Intenties: Bijzondere intentie, Leo van der 
Sangen.

Dinsdag 8 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.

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

Tussen de eerste en tweede Coronagolf
In Tilburg noemen ze het ‘de keiband’, officieel heet het ‘het trottoir’ en in Oirschot hebben we 
het over ‘de stoep’.  In Wikipedia staat: Een trottoir is een deel van de verkeersinfrastructuur, 
voornamelijk binnen de bebouwde kom, met voetgangersverkeer dat zich afgescheiden 
en daardoor veilig wil voortbewegen ten opzichte van het gemotoriseerde en fietsverkeer. 
Tijdens de verkeerslessen leren kinderen dat ze niet op de stoep mogen fietsen, maar vanaf 
mijn balkon met uitzicht op Sint Joris zie ik honderden keren dat volwassenen, maar ook 
ouders met jonge kinderen dit voorschrift negeren en zo zorgen voor gevaarlijke situaties. 
Hetzelfde geldt voor het zebrapad:  een voetgangersoversteekplaats maar heel vaak menen 
fietsers dat zij op het zebrapad al fietsend voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer. 
Het zijn zaken die mij in deze Coronatijd opvallen. Zo ook het Albert Heijn-muntje voor het 
boodschappenkarretje dat we aantroffen in het collectemandje na een viering in de Basiliek. 
Kunt U deze grap waarderen of hebt U er ook uw eigen gedachten bij. Tenslotte spreek ik 
mijn grote waardering uit voor de 94-jarige Jan Hoek die op grond van ervaringen in zijn 
eigen jeugd ons allen, jong en oud, oproept om het samen een jaar vol te houden en zo 
het leven van de ouderen onder ons te beschermen. Voorschriften zoals gebruik van het 
zebrapad en het trottoir zijn er niet voor niets. Het gaat er om dat we ons veilig weten in het 
onderlinge verkeer en dat geldt ook voor de Coronamaatregelen. Laten we elkaar serieus 
nemen. Het A.H.-muntje is een slechte grap.

Pastoor Leendert Spijkers

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Op 1 september is wordt onze kerk groen 
aangelicht. In de kerk worden foto’s getoond, 
zijn natuurgeluiden te horen en kunt u een 
kopje koffie/thee drinken.  Ook de pastorietuin 
is geopend. Uiteraard met in achtneming van de 
Coronaregels.
Op woensdag en vrijdag is de H. Mis om 19.00 uur 
weer in de Odulphuskerk.

Vieringen:
Woensdag, 2 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de kerk
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag, 4 september, 1e vrijdag van de maand
18.00u: Aanbidding van het allerheiligste 
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 5 september, 17.00u 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 6 september, 09.30u.
Eucharistieviering
Intenties: Jan de Bresser (verjaardag), jgt. Anna 
Lucia de Koning, broers en zussen Van Tartwijk.

Overleden:
Nelly Ballering, 92 jaar
Jan Schenk, 82 jaar
Jan Moonen, 86 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

1 September Wereldgebedsdag voor de Schepping
Paus Franciscus nodigt ons uit stil te staan bij de zorgelijke toestand van de aarde. 
Klimaatverandering, de verdwijning van planten- en diersoorten, ontbossing, overbevissing 
en vervuiling vragen om bezinning en actie, zeker omdat vooral de armsten de grootste 
slachtoffers zijn.
Om deze roep kracht bij te zetten, worden kerken van onze parochie in Best, Oirschot 
en Middelbeers deze avond groen aangelicht. Van 19.00-21.00 uur zijn ze geopend voor 
persoonlijk gebed. Er wordt een doorlopende presentatie vertoond met beelden van de 
lokale natuur en de eerste stappen van het ‘hemelwaterproject’:  
regenwater van de gebouwen in de 
parochie niet meer op het riool afvoeren, 
maar opvangen voor hergebruik of terug 
laten vloeien in de aarde. In elke kerk is er 
iemand  van de werkgroep ‘Groene kerk’ 
aanwezig. U bent van harte welkom om op 
deze avond (uiteraard op gepaste afstand 
van elkaar) de kerk te bezoeken! 

Samen vieren in onze kerken
Gelukkig kunnen we ons geloof samen 
vieren in onze kerken. We moeten de 
voorzorgsmaatregelen in acht blijven 
nemen en blijft het 1,5 meter afstand 
houden in alle richtingen, onverminderd 
van kracht.
Aanmelden vooraf is niet nodig. 


