
Een lichtpuntje?
Te midden van nieuwe bepalingen om de pandemie te overwinnen zijn er soms ook lichtpuntjes, 
die als een uitdaging in onze ogen schijnen. Wat zou het goed zijn als de regelingen van rijke landen 
deze oproep toch zouden zien en serieus nemen. Aartsbisschop Gabriele Caccia, de permanente 
waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN in New York, heeft de rijke landen donderdag 8 oktober 
opgeroepen tot schuldherschikking en zelfs een schuldkwijtschelding voor de meest kwetsbare 
landen. Aartsbisschop Caccia zegt: “Als ontwikkelingslanden de schaarse middelen waarover ze 
beschikken moeten gebruiken voor de terugbetaling van hun schulden, dreigt dit de integrale ontwikkeling 
te ondermijnen, de gezondheids- en onderwijssystemen te verzwakken en zal het uiteindelijk ook ten koste 
te gaan van de mensenrechten. Bijna niemand ontsnapt aan de economische gevolgen van het virus. 
Maar sommige mensen en sommige landen hebben die gevolgen nog veel sterker gevoeld dan andere. 
Ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met de gevolgen van de ineenstorting van de vraag naar 
export, de daling van de grondstofprijzen en kapitaalvlucht. Wij moeten het groeiende economische 
onevenwicht tussen staten aanpakken met een schuldherstructurering en uiteindelijk een kwijtschelding 
van de schuld van de meest kwetsbare landen.” (Bron: Kerknet.be)

Dré Brouwers, pastor

Nieuwe maatregelen samen vieren in onze kerken
Wat we vorige week al vermoedden, is het 
maximale aantal kerkgangers dat in een viering 
aanwezig mag zijn, door aanscherping van 
de coronamaatregelen weer terug naar 30 
personen! Dat heeft als consequentie dat u, 
als u bij een viering in het weekend aanwezig 
wilt zijn, weer vooraf moet reserveren. Kaartjes 
kunnen online besteld worden via de link op de 
website van de parochie of telefonisch via de 
parochiesecretariaten van de H. Antoniuskerk en 
de H. Odulphuskerk.

Bovendien is er nu ook het dringende advies, 
mogelijk wordt dit een verplichting, om een 
mondkapje te dragen. 

Natuurlijk blijven ook de andere maatregelen 
van kracht (1,5 meter afstand houden, handen 
desinfecteren bij binnenkomst, er mag niet 
gezongen worden en bij verkoudheidsklachten 
of koorts blijft u thuis). Het is jammer, dat dit 
nodig is, maar alleen samen kunnen we het virus 
inperken.

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

Korte berichten 
Dit jaar hebben wij geen Odulphus-processie kunnen 
houden en is besloten het jaarlijkse uitreiken van het 
Dulfke op een gewone zondag te doen. Afgelopen 
zondag 11 oktober is een Dulfke uitgereikt aan Jan 
Cremers. Ruim dertig jaar heeft hij zich op verschillende 
manieren ingezet voor onze gemeenschap. De laatste 
tijd vooral in onze rouwbegeleiding als voorganger 
bij uitvaarten en avondwake. Hij had in deze groep 
ook een coördinerende functie en daarbij was hij 
ook geregeld gastheer als de groep eens per jaar een 
gezellig samenzijn hield. Naast het serieuze zorgzame 
werk voor rouwenden was dit altijd heel gezellig en 
verrijkend voor de groep. Wij danken ook zijn vrouw 
Trees die akkoord was dat Jan in onze gemeenschap 
begeleiding bood op zeer belangrijke momenten bij 
het verlies van een dierbare en Jan bedankt voor al je 
inzet.
Dré Brouwers, pastor

Vieringen:
Woensdag, 21 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag,  23 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag, 24 oktober, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Leden en overleden leden van BV O.V.S. 
vanwege het 50 jarig-jubileum.

Zondag, 25 oktober, 09.30u: 
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Ad Verhoeven en Riek Verhoeven-van 
Kronenburg, jgt. Corrie Dujardin-Maas, Marinus de 
Bresser.

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. 

•  Vormsel: vorige week hebben we alle ouders en 
vormelingen al geïnformeerd over het niet doorgaan 
van de tweede voorbereidende viering. Inmiddels 
is door het pastorale team van de parochie Sint-
Odulphus van Brabant besloten dat de Vormselviering 
op 20 november in Oirschot en op 21 november in 
onze kerk, helaas niet door te laten gaan. Aangezien 
de maatregelen zeker voor vier weken gelden, kan 
ook van een goede voorbereiding geen sprake zijn.  
Slechts 30 mensen in een viering zou betekenen 
dat er geen broertjes/zusjes, opa’s en oma’s en 
andere familie bij aanwezig kunnen zijn, ook niet 
bij meerdere vieringen. Ook het vieren van deze 
bijzondere gebeurtenis thuis, is door de maatregelen 
zeer beperkt. Vandaar genoemd besluit.

•  De nieuwe uitgave van de Nieuwsbrief en katernen 
vindt u op de website.

Vieringen
Zondag 25 oktober, 11.00u: Eucharistieviering met 
pastor Papenburg. 
Intenties: Bijzondere intentie.

Dinsdag 27 oktober, 09.30u: Woord- en 
communieviering, met aalmoezenier Van Lieverloo. 
Deze viering wordt weer gehouden in de kerk.
Intenties: Bijzondere intentie.


