
Vertrouwen we op God of op de wetenschap?
Het coronavirus waart rond over de hele wereld en bijna niemand is er veilig voor. Overal worden er 
vaccins ontwikkeld, maar ook hoor je van religieuze gemeenschappen, die gewoon op God, Allah, Jahweh, 
vertrouwen, want Hij zal zijn gelovigen niet in de steek laten.
Maar hoe zat het dan met de pest, Spaanse griep, Sars? En met griep en kanker?
In het eerste weekend van oktober kwamen er in Staphorst 3x 600 mensen onbeschermd (want God 
beschermt), bij elkaar gepropt in de kerk, met als resultaat, dat we voor een gedeelte binnen de kerken ook 
weer bijna terug zijn bij afgelopen maart. Dat vertrouwen op een soort immuniteit door het geloof houdt 
bijna in, dat we nog steeds elke dag met wonderen geconfronteerd moeten worden, zoals Jezus die deed.
Maar, zoals ik al eerder heb gezegd: ziekten horen bij de schepping in wording, bij een lichaam, dat niet 
volmaakt is. Dit geeft ons ook kansen tot naastenliefde, en wetenschappers om hun talenten te gebruiken, 
zoals God hen die gegeven heeft. Als wij op die wetenschap vertrouwen, vertrouwen wij dus ook op de 
talenten die God de mensheid heeft gegeven. Dus je kunt gerust blijven geloven in God en een oplossing 
die van de wetenschap komt.

Aalmoezenier Paul Versteegh

Nieuwe maatregelen 
samen vieren 

in onze kerken
Zoals het zich nu laat aanzien gaat het maximale 
aantal kerkgangers dat in een viering aanwezig 
mag zijn, weer terug naar 30 personen! Dat heeft 
als consequentie dat daarom vanaf maandag 12 
okt. a.s. weer vooraf kaartjes online besteld kunnen 
worden via de link op de website van de parochie 
of telefonisch via de parochiesecretariaten van de 
H. Antoniuskerk en de H. Odulphuskerk. 

Geld geven kan nu ook zonder contant geld 
Hoe vaak hebt u nog contant geld op zak? Bijna 
overal kunt u immers met pinpas betalen. Dat is 
veilig en makkelijk. Vanaf 17 oktober kunt u ook 
via uw smartphone geld geven in onze kerken en 
kapellen. Hiervoor hoeft u alleen de Givt-app op uw 
smartphone te downloaden en enkele persoonlijke 
gegevens invullen. 

Hoe werkt het? 
In elk collectemandje zit een Givt-zender. Als u de 
Givt-app op uw smartphone (Apple of Android) zet, 
kunt u daarin aangeven welk bedrag u wilt geven. 
Vervolgens haalt u de telefoon langs de zender in 
de mand en uw gift is gedaan. Wel even Bluetooth 
aanzetten. Het lijkt dus heel erg op geven met 
contant geld.. 

Thuis doneren? 
Als u in deze coronatijd niet naar de dienst in de 
kerk kunt komen, dan kunt u de dienst van de 
Sint-Petrusbasiliek thuis volgen via KerkTV, op  
www.odulphusvanbrabant.nl). Tijdens de collecte 

verschijnt er een QR-code in beeld: scan deze code 
met de Givt-app, toets een bedrag in en maak het 
geld over. Alsof u zelf in de kerk zit! 

Ook bij kaarsenstandaards en offerblokken 
Bij alle kaarsenstandaards en offerblokken hangt 
een QR-code. Als u deze via de Givt-app scant, kunt 
u het gewenste bedrag overmaken. Munten en 
briefjes zijn dus niet meer nodig.

Is de app veilig?
Ja, de app is goed beveiligd. Uw gegevens worden 
niet doorgegeven aan anderen. U geeft anoniem, 
de parochie kan niet zien wie wat gegeven heeft. 
Heeft u zich vergist: te weinig of te veel gegeven? 
Dan kunt u het bedrag nog binnen 15 minuten 
annuleren! 

Meer weten of app downloaden 
U kunt de app downloaden via de App Store of 
Google Play Store. Hebt u vragen? Kijk dan in 
veelgestelde vragen en de handleiding

Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76
Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 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

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Vieringen:
Woensdag, 14 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag,  16 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag, 17 oktober, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Jan en Betje Smetsers-Swaans en Marc 
Tonen, ouders Wijnands-Reijnen en zoon Jan, Mien 
Boley-van Oorschodt en Jan van Oorschodt, jgt. Kees 
Appeldoorn, ouders Den Otter-Veraa.

Zondag, 18 oktober, 09.30u: 
Eucharistieviering
Intenties: Jaantje en Marinus de Bresser (trouwdag), 
Jan Kroos (verjaardag), Cor van de Meerendonk 
(verjaardag).

Overleden: 
Anna van Beerendonk-van den Hurk, 90 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

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. 

Vieringen:
Zondag 18 oktober, 11.00u: Eucharistieviering met 
pastor Papenburg, m..m.v. Meeske van Halteren.
Intenties: Ann van Genuchten

Dinsdag 13 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.


