
Vieringen:
Zondag 20 september, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Papenburg, m.m.v. 
Meeske van Halteren (organist). 
Intenties: Leo van der Sangen,  
Sjan Appeldoorn-den Otter.
 
Dinsdag 22 september, 09.30u: Woord- en 
communieviering in de Avondmaalkapel met 
aalmoezenier Van Lieverloo. I.v.m. met de 1,5 
meter maatregel is gekozen voor een vaste 
opstelling van de stoelen.
Intenties: Bijzondere intentie.

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

Vredesweek 2020
De vredesweek wordt dit jaar gehouden van zaterdag 19 tot zondag 27 september. Alom 
constateert men sinds de opkomst van Covid-19 veel meer solidariteit. Natuurlijk zijn er ook 
problemen met de lange duur van de beperkingen, die wij ons op advies van de overheid 
opleggen. Maar we voelen wel meer verbondenheid. Een solidariteit, die door vriendschap 
ontstaat, vordert met de snelheid van een slak, maar solidariteit die door een pandemie 
bewust wordt, groeit aan met de snelheid van een vliegtuig. In een paar dagen is de hele 
wereld ermee bezig. Dat wil echter niet zeggen dat dan nu alle verschillen zijn weggevallen.  
Eerder zijn de verschillen, die er waren, nog versterkt. Niet ieder land heeft een zorgzame 
regering en ook de tragiek van arm en rijk is nog meer zichtbaar geworden. Daarom kiest PAX 
juist nu als thema voor de vredesweek 2020: “Vrede verbindt verschillen”. Wel wordt door 
deze negatieve verbondenheid, het gevaar van besmetting, duidelijk dat een klein gebaar 
van vredelievendheid van enorme waarde is in onze thuissituatie, in onze buurt en overal. Dus 
wij kunnen allemaal iets doen om met vrede de verschillen te verbinden.

Dré Brouwers, pastor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Op zondag 20 september is de eerste communie 
voor alle communicanten uit Best in de 
Odulphuskerk. De vieringen zijn om 9.30 uur en 
11.30 uur. Wij vragen u vriendelijke om de kerk 
dan aan de communicanten en hun ouders en 
families ter beschikking te stellen. U kunt zaterdag 
deelnemen aan de eucharistieviering van 17.00 
uur. De intenties van de zondag worden dan ook 
afgelezen.

Vieringen:
Woensdag, 16 september, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag, 18 september, 19.00u:  
Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks.

Zaterdag 19 september, 17.00u:  
Eucharistieviering
Intenties: Bernard Onland (verjaardag) en 
schoonzoon Piet Timmermans, Kees Heunks, 
Hendrik Walravens en dochter Jeanne en zoon 
Léon, ouders Schepens-Roche en overl. fam., 
Jan en Betje Smetsers-Swaans en Marc Tonen, 
Jan van der Aa (verjaardag).

Zondag 20 september, 
09.30u en 11.30u: Viering Eerste Communie
Intenties: Jan en Betje Smetsers-Swaans en 
Marc Tonen, Jan van der Aa (verjaardag).

Overleden:
Rieky van Roy-Hack, 82 jaar.
Moge zij rusten in vrede. 

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.
Die ‘anderhalve meter maatregel’ bepaalt 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. 

Vormsel
De informatieavond over het Vormsel is 
geweest. Aanmelden kan nog tot 20 september 
a.s. U kunt het aanmeldingsformulier inleveren 
op onze parochiecentra of op school. Het 
Vormsel is op zaterdag 21 november in de 
H. Antoniuskerk. We gaan ervan uit dat de  
coronamaatregelen ook dan nog gelden en 
daarom hangt het van het aantal vormelingen 
af, of het één of twee vieringen worden.


