
Biodiversiteit
In het scheppingsverhaal wordt beeldend verteld, hoe God alles geschapen heeft. De bomen, soort 
na soort, de bloemen, soort na soort, de dieren, soort na soort. Maar liefst veertien keer komt het 
woordje ‘soort’ in het verhaal voor. Daaruit kun je opmaken, dat God elk schepsel belangrijk vindt. En 
alles hangt met alles samen. 
Onlangs kwam in het nieuws dat walvissen van groot belang zijn in de strijd tegen de 
klimaatverandering! Zij slaan enorme hoeveelheden CO2 op en scheiden door hun poep onmisbare 
mineralen uit voor de groei van fytoplankton, de ‘longen’ van de oceanen. Dus...als de mens de walvis 
redt, redt de walvis de mens! Duidelijker kun je het niet zeggen. 
Dat elke soort ertoe doet, is in de tijd die achter ons ligt onvoldoende belicht. Door de industrialisering 
en de intensivering van de landbouw is de natuur ook in ons land erg verschraald en opgeofferd aan 
de economische groei. Gelukkig komen steeds meer boeren, burgers en buitenlui tot het besef dat 
het anders kan en ook anders móet. 
Voor christenen is het zelfs een morele plicht om alle soorten te behoeden, omwille van de 
onderlinge verbondenheid van alle schepselen. Een verbond dat van God gegeven is. Daarom 
gaat de werkgroep ‘Groene Kerk’ in onze parochie meer aandacht geven aan het bevorderen van 
de biodiversiteit. Gedacht wordt aan een natuurvriendelijker inrichting van tuinen en kerkhoven, 
maar ook aan het betrekken van parochianen hierbij, bijvoorbeeld door hen volgend voorjaar zaad 
van wildbloemen te verstrekken, wat men zelf in de eigen voor- of achtertuin kan zaaien. Goed voor 
de insecten en daarmee ook voor de mens, die ervan afhankelijk is voor zijn voedsel. Kleine dingen 
hebben een grote betekenis...

pastor Wilfred van Nunen

Maatregelen samen vieren in onze kerken
Helaas heeft het Coronavirus ons land en de 
wereld nog steeds in zijn greep.
Het maximale aantal kerkgangers dat in een 
viering aanwezig mag zijn, is door aanscherping 
van de maatregelen weer 30 personen! De 
vooruitzichten zijn dat dit nog wel even zo zal 
zijn. Dat heeft als consequentie dat u, als u bij 
een viering in het weekend aanwezig wilt zijn, 
vooraf moet reserveren. Kaartjes zijn natuurlijk 
gratis en 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 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

Vieringen:
Woensdag, 4 november, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks, jgt. Berry van Kollenburg 
en Netty. 

Vrijdag,  6 november, 1e vrijdag van de maand,
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste
18.30u: Rozenkransgebed 
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag, 7 november, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Maartje Vullings (verjaardag)  en Netje 
(verjaardag) en Jo Vullings-van de Sande, Bert en 
Mies van Boxtel-Saris en kleinzoon Martijn, Hendrik 
Walravens en zoon Leon en dochter Jeanne, jgt. 
Martijn van Cuyck. 

Zondag, 8 november, 09.30u: 
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Anna van Rijssel-Latijnhouwers, Sjaak 
en Betsie Pijnenburg, Anton Kemps-der Kinderen 
en overleden familie, Theo en Riek Vermeulen-
Kemps, Coby Heddes-Consemulder, Jo en Anton 
Heddes.

Allerzielen
Het blijft wennen: weinig mensen in de kerk, zeker 
bij vieringen die onder normale omstandigheden 
echt druk bezocht worden. Gelukkig kon in onze 
kerk de viering van Allerzielen wel doorgaan en 
was de betrokkenheid van de aanwezigen er niet 
minder om. De inhoud van de viering was mooi en 
er werden passende teksten gelezen en over elke 
overledene van het afgelopen jaar iets persoonlijks 
verteld. De afwisseling van orgelmuziek en c.d.-
muziek was een goede keuze. Natuurlijk was het 
jammer, dat er geen mogelijkheid was om samen 
na te praten en koffie te drinken. Toch bleek uit de 
reacties dat de viering de aanwezigen goed had 
gedaan!

Vieringen:
Zondag 8 november, 11.00u: Eucharistieviering 
met pastor Papenburg, m.m.v. Meeske van 
Halteren (organist). 
Intenties: Sjan Appeldoorn-den Otter, liefdevolle 
herinnering aan Jos Vermeer, bijzondere intentie.

Dinsdag 10 november, 09.30u: Woord- en 
communieviering, met aalmoezenier Van 
Lieverloo. Deze viering wordt weer gehouden in 
de Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.

Gedoopt: 
Isabel van Kuik


