
Vieringen:
Zondag 27 september, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Verhoeven, m.m.v. 
Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Bijzondere intentie, uit dankbaarheid.
 
Dinsdag 29 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.

Dinsdag 29 september, 19.00u: Gebedsviering 
“Wij zijn gedoopt” ter voorbereiding op het H. 
Vormsel.
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Er zijn ook lichtpuntjes. 
Veel activiteiten, ook in kerkelijk Nederland hebben de afgelopen periode op een laag pitje 
gestaan. Deze week vermeldde de krant dat door Covid 19 de kerkbetrokkenheid nog sneller 
teruggelopen is. Hoewel het kerkbezoek in onze parochie dat niet meteen laat aanzien lijkt 
me in de stelling toch wel een kern van waarheid te zitten. 
Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo gaat de eerste bedevaart naar Lourdes weer van start. Onder 
het “toeziend oog” van Maria bezoeken ieder jaar duizenden mensen uit Nederland, met hun 
eigen verhaal en met hun eigen rugzak Lourdes. Lourdes is voor hen meer dan alleen maar 
de plek waar de hemel de aarde raakt. Door gezamenlijk als groep de bedevaart te maken, 
verhalen te delen en samen te zijn veranderen mensen gedurende de pelgrimage. Naast 
zorgen is er weer plaats voor een lach en beginnen ogen weer te stralen. De bijzondere en 
betekenisvolle plek, het samenzijn, de gesprekken en ervaringen die gedurende de bedevaart 
gedeeld worden, veranderen iedereen. 
Zelf heb ik dierbare herinneringen aan de militaire bedevaart naar Lourdes. Elk jaar ontmoeten 
duizenden militairen uit alle continenten elkaar daar gedurende een vooraf bepaalde week. 

Ooit ontstaan om na de tweede wereldoorlog 
vriend en vijand met elkaar in contact te 
brengen. U kunt zich voorstellen dat devotie 
en feest elkaar dan aanvullen. 
De gedachte aan dit oude initiatief is een 
mooie opmaat naar de vredesweek die in 
allen kerken komende week centraal staat. 
Het is een kostbaar goed, vrede, laten we het 
koesteren. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk
Antoniuskerk

Korte berichten
Werelddierendag 
Op zondag 4 oktober, het feest van Franciscus, 
maar ook Werelddierendag, is er zullen weer een 
dierenzegen om 11.00 uur, in de Sint-Odulphuskerk.
Alle kinderen mogen hun knuffels en kleine 
huisdieren mee brengen en die worden dan 
gezegend. Olifanten en giraffen, paarden en 
koeien moeten zich aanmelden en in de tuin 
blijven. We gaan ook in processie naar buiten of 
naar de hal onder de toren, maar als het weer 
het toelaat, zegenen wij iedereen en alles buiten. 
Aalmoezenier Van Lieverloo zal dit jaar voorgaan.
De Gerarduskalender voor 2021 is te koop voor € 
7,95  in het parochiecentrum.

Vieringen:
Woensdag, 23 september, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks.

Vrijdag,  25 september, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks.

Zaterdag 26 september, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Johan van Kollenburg, Kees Heunks.

Zondag 27 september, 09.30u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Martien Hulsen, Harrie van 
Beerendonk, Harriëtte van Vugt-van der Velden, 
jgt. Thomas Roche, jgt. Jan en Hanneke van de 
Sande-Latijnhouwers.

Gedoopt:
Rob en Anouk Schavemaker
Mats van Genugten    

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
Dinsdag 29 september is de eerste 
voorbereidingsavond voor alle a.s. 
vormelingen en hun ouder(s) uit heel Best 
in onze kerk. De opzet is dit jaar, i.v.m. de 
huidige situatie, wat anders dan andere 
jaren. De gebedsviering, met daarin moderne 
liederen, ondersteund door prachtige 
eigentijdse beelden, blijft. De dienst duurt 
wat langer, omdat we daarna niet in groepen 
uiteen gaan om het gesprek samen te 
voeren; dit doen we nu (gedeeltelijk) in 
de viering. Er blijft nog een klein beetje 
‘huiswerk’ over, wat jullie thuis gaan doen. 
Tijdens de volgende voorbereidende viering, 
komen we daar op terug. 


