
Geen ziel gaat verloren…
Op dit moment laat de natuur zich van haar somberste kant zien. Het zomerse leven is verdwenen. De 
bomen lijden aan totaal bladverlies, de stormen gieren door de kale takken gaan en de regen slaat in 
venijnige vlagen neer. Als de natuur in een laatste krachtsinspanning de bij voorbaat verloren strijd aangaat 
tegen de naderende winter, dan is ook de mens geneigd wat vaker stil te staan bij vergankelijkheid en dood. 
Onze voorouders, de Germanen hielden uitgebreide dodenherdenkingen in de maanden november en 
december. Het belangrijkste doel daarbij was, de geesten der overledenen gunstig te stemmen. Dat wij 
vandaag de dag Allerzielen vieren op 2 november heeft daar zeker mee te maken, evenals het feit, dat wij 
witte bloemen plaatsen op de graven van onze dierbaren. Als symbool van zuivering en loutering is de 
kleur wit het middel bij uitstek om onze hoop kenbaar te maken dat de dood uiteindelijk niet het laatste 
woord zal hebben en dat over de dood heen er nieuw leven is. Met Allerzielen herdenken we alle mensen 
die gestorven zijn, want onze band met hen reikt tot over de grenzen van de dood. Het graf is niet het einde. 
Aan overledenen denken kan inspireren: het goede dat zij deden en waarvoor zij leefden, wil men verder 
uitbouwen. Omdat christenen vertrouwen dat Gods liefde sterker is dan de dood, is Allerzielen voor hen 
geen dag van angst, zoals Halloween dat wel is. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Nieuwe maatregelen samen vieren in onze kerken
Wat we vorige weken 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 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
Onze viering van Allerzielen zal dit jaar plaatsvinden 
op zondag 1 november a.s. om 16.00 uur in de basiliek 
in Oirschot. Vanwege de strengere maatregelen 
rond Covid-19 zullen wij deze viering houden 
zonder de aanwezigheid van de nabestaanden 
en andere gelovigen. Omroep Best zal de  viering 
gelijktijdig uitzenden, zodat u deze vanuit uw 
huiskamer kunt mee vieren. De werkgroep zal dit 
jaar in de Allerzielenviering voorgaan, omdat het een 
vesperviering is en er zal solozang en trompetmuziek 
zijn. Ook de zegening van de graven zullen wij dit jaar 
niet doen. Wij steken wel voor iedere overledene een 
lichtje aan tijdens deze viering. De kruisjes van uw 
dierbaren kunt u afhalen op het parochiecentrum, op 
werkdagen van 9.00 -12.00 uur.

Vieringen:
Woensdag, 28 oktober, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag,  30 oktober, 19.00u: 
Eucharistieviering 
Intenties: Anna van Beerendonk-van den Hurk en Kees 
van Beerendonk (verjaardag).

Zaterdag, 31 oktober, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Sjaan van Hal-van Kollenburg (verjaardag), 
ouders De Beer-Schoenmakers en zonen Jan, Jos en 
Dré.

Zondag, 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen, 
09.30u: 
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intentie en Jan Kemps, jgt. Willem 
Kroos, broers en zussen Van Tartwijk, Jan de Bresser, 
Adrianus de Bresser, Gonnie de Bresser, ouders Van 
Kemenade-Raaijmakers, Dien de Vroom-Aaldering, 
Doortje Aaldering, Theo en Martina Versantvoort-
van Dijk en zoon Adrie, fam. Walravens-v.d. Sande en 
Betsie Hellings, Harrie de Bresser en Lamberdina de 
Bresser-van Hoorn, Jan en Betje Smetsers-Swaans en 
Marc Tonen, overl. ouders Van Eekhout-van Emmerik, 
Jan van Oorschodt.

Overleden:
Christ van Haaren, 91 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Allerzielenviering
Ook dit jaar vieren we Allerzielen op 2 november. 
Die avond is er om 19.00 uur een viering in de kerk, 
waarbij we al onze dierbare overleden herdenken, 
speciaal hen van wie we het afgelopen jaar afscheid 
moesten nemen. De nabestaanden van deze 
overledenen hebben al eerder een uitnodiging 
gehad en de mogelijkheid zich aan te melden. Voor 
de overige plaatsen kunt u zich aanmelden via de 
website of het parochiecentrum. Natuurlijk houden 
we ons ook voor deze viering aan de hierboven 
beschreven maatregelen en zijn we gebonden aan 
maximaal 30 gelovigen. U hebt de mogelijkheid 
om aan het einde van de viering een lichtje naar 
het graf van uw dierbaren te brengen, maar we 
houden geen gezamenlijk moment op ons kerkhof. 
Ook is er, vanwege de regelgeving, geen mogelijkheid 
om samen na te praten, onder het genot van een 
kopje koffie. Wel kunt u het gedachteniskruisje 
in ontvangst nemen en is er ook weer een 
gedachtenisprentje.

Vieringen
Zondag 1 november, 11.00u: Eucharistieviering met 
pastor Verhoeven, m.m.v. Henk Rooijackers (organist). 
Intenties: Bijzondere intentie.

Maandag 2 november, 19.00u: Allerzielenviering 
met aalmoezenier Van Lieverloo, m.m.v. Henk 
Rooijackers (organist). 
Intenties: Familie Jacobs-Kamphues, Gradus 
Doornberg, Sjan Appeldoorn-den Otter, Theo Thijssen, 
Jan Lijten, Leo van der Sangen.

Dinsdag 3 november, 09.30u: Woord- en 
communieviering, met aalmoezenier Van 
Lieverloo. Deze viering wordt weer gehouden in de 
Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.


