
Vergrendeling
Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. Ja, er wordt gehamsterd. Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar, 
Ze zeggen dat een hotel in het westen van het land gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen 
die aan huis gebonden zijn. Vandaag is een mij onbekende jonge vrouw druk bezig om in haar buurt 
flyers te verspreiden met haar nummer, zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen. 
Vandaag bereiden kerken, synagogen, moskeeën en tempels zich voor om dakloze, zieke en 
vermoeide mensen te kunnen verwelkomen en onderdak te bieden. 

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe realiteit, voor hoe groot we 
eigenlijk zijn en hoe klein onze feitelijke controle, voor wat er werkelijk toe doet. 
Voor liefde. 

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. 

Richard Hendrick OFM. (gedeeltelijke overname) 
Pastoor Leendert Spijkers

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 30. 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.

TV uitzending Werelddag van de armen
Zondag 15 november is door paus Franciscus 
uitgeroepen tot ‘Werelddag van de armen’. 
Hiermee roept hij plaatselijke kerken op om 
vooral oog en oor te hebben voor de minst 
bedeelden in onze gemeenschap. Over dit 
onderwerp is er van 9 t/m 15 november elke 
dag om 19.00 uur via de lokale TV van Best 
en van Oirschot een TV uitzending te zien 
waarin pastor Wilfred van Nunen in gesprek 
gaat met medewerkers van de Voedselbank 
en de Parochiële Caritas Instelling.  Ook wordt 
in de kerken stilgestaan bij heiligen die een 
belangrijke inspiratiebron zijn in de zorg 
voor kwetsbaren en armen.  De uitzending 
is ook te zien via kerk TV op de website www.
odulphusvanbrabant.nl.

Voedselbank actie
Omdat steeds meer mensen in economische 
onzekerheid leven vanwege de coronacrisis 
wordt het werk van de voedselbank de komende 
tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom 
is er in de kerken een permanente inzamelactie 
van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets 
missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan 
kratten waar u het in kunt doen. Ook is er 
gelegenheid om een financiële bijdrage te doen 
in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat 
staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

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

Antoniuskerk

Vieringen:
Woensdag, 11 november, 19.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Mies Hobbelen en dochter Bertie en 
overl. fam. Hobbelen-Klerks en Van Teefelen en de 
vele vrienden deze laatste maanden overleden.

Vrijdag,  13 november, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Familie Van de Sande-van Kollenburg.

Zaterdag, 14 november, 17.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Ouders Appeldoorn-de Koning en overl. 
familie.

Zondag, 15 november, 09.30u: 
Eucharistieviering
Intenties: Marinus van Hak-van Heesch en overl. 
familie.

Overleden:
Cor Latijnhouwers-Erven, 88 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Vieringen:
Zondag 15 november, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg. 
Intenties: Trees van Genuchten-Steens, 
Sjan Appeldoorn-den Otter, bijzondere intentie.

Dinsdag 17 november, 09.30u: 
Woord- en communieviering, met aalmoezenier 
Van Lieverloo. Deze viering wordt gehouden in de 
Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie.

Odulphuskerk


