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DIERENDAG 
4 Oktober is de sterfdag van Franciscus van Assisi. Hij zag alle schepselen als zijn broeders en 
zusters en daarmee is hij de grote inspirator van dierendag. Dit jaar valt dat op een zondag. 
Eigenlijk zouden we ons in élke zondagsviering ook met de dieren verbonden moeten voelen. 
Het sabbatsgebod luidt namelijk: “Op de zevende dag moogt ge geen arbeid verrichten: 
gijzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet...” Met 
andere woorden: ook dieren mogen we niet onderwerpen aan de 24-uurseconomie. Het 
is best confronterend om in dit licht eens te kijken naar onze intensieve veehouderij. Ook 
dieren zijn door God gewild en bemind. In het scheppingsverhaal worden ze gezegend en 
Noach neemt van alle soorten een paartje mee om ze tegen uitsterven te behoeden. En ook 
voor Jezus verwijzen dieren naar Gods goedheid. Hij wijst naar de vogels en leert van hen: zij 
maken zich geen zorgen en toch hebben zij elke dag genoeg te eten. Hun vertrouwen in de 
schepper is groter dan dat van menig mens. En hun lofzang klinkt als een klok! 
Op zondag 4 oktober zijn ook dieren welkom: 
in Oirschot bij de Kleine Franciscusviering die begint om 9.30 uur; bij goed weer in de 
pastorietuin en anders in de Sint-Petrusbasiliek. 
In Best is er een dierenzegening van 11.00 uur in de H. Odulphuskerk en de pastorietuin. 
Iedereen, maar met name kinderen, nodigen we uit om met hun huisdier of knuffel te komen. 
Het mag een beestenboel worden in de goede zin van het woord!   

Pastor Wilfred van Nunen

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Korte berichten
Werelddierendag 
Op zondag 4 oktober, Werelddierendag, is 
er weer een dierenzegen om 11.00 uur, in de 
Sint-Odulphuskerk.
Alle kinderen mogen hun knuffels en kleine 
huisdieren meebrengen.  
De Gerarduskalender voor 2021 is weer 
beschikbaar in het parochiecentrum. Dit jaar 
kost deze € 7,95.

Vieringen:
Woensdag, 30 september, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks.

Vrijdag, 2 oktober, 1e vrijdag v.d. maand
18.00u: aanbidding van het allerheiligste 
18.30u: rozenkransgebed
19.00u: eucharistieviering 
Intenties: ouders De Bresser-van Haren, Kees 
Heunks.

Zaterdag, 3 oktober, 17.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Corrie van Summeren-van 
Dongen en ouders, overl. ouders Van de 
Meulengraaf-Geerts, Kees Heunks.

Zondag, 4 oktober, Werelddierendag 
09.30u: Eucharistieviering
Intenties: Fam. Van den Hurk-Verbakel 
en dochter Anna, Harrie en Anneke van 
Kronenburg, broers en zussen Van Tartwijk, 
Hein van Vlokhoven.
11.00u: Dierenzegen

Overleden: Toos Hulsen, 94 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. 

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. 
Natuurlijk kunt u ook altijd een mailtje 
sturen naar het parochiesecretariaat.

Vieringen
Zondag 4 oktober, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Verhoeven. 
Intenties: Piet Boerenkamp, Annie 
Boerenkamp-Verhoeven, Harrie van Logten 
(sterfdag), bijzondere intentie.

Dinsdag 6 oktober, 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.


