
Kerk-tv
De afgelopen weken is er heel hard gewerkt om 
kerk-tv voor onze kerk mogelijk te maken en 
ondanks tegenslagen, is het gelukt! Heel veel 
dank aan alle harde werkers voor de realisatie: het 
parochiebestuur, de contactgroep, Jan van Tiggelen, 
Wim van Dijk en Hans Smits! Ook dank aan Corry en 
Corrie voor de extra poetsbeurt van de kerk en aan u 
voor uw geduld! 
Via onze website en via kerkdienstgemist.nl kunt u 
voortaan thuis, rechtstreeks of op een later moment, 
de vieringen vanuit de kerk volgen. Neem gerust 
eens een kijkje! 

Vieringen:
Zondag 25 juli, 11.00u: 
Eucharistieviering met pastor Papenburg, 
m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Jopie Sonderegger-Mertens.

Behalve op maandag is ons Parochiecentrum 
in de vakantie op alle werkdagen 
geopend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Vieringen:
Woensdag 21 juli, 19.00u:
Eucharistieviering Mariakapel, De Vleut
Intenties: Kees Heunks; Frans Baayens, 
gebr. Walravens; fam. v.d. Ven.
Vrijdag 23 juli, 19.00u: Eucharistieviering 
Intenties: Kees Heunks; fam. Ackerschott. 
Zaterdag 24 juli, 17.00u: Eucharistieviering
Intenties: Een zieke dochter; 
Kees Heunks; Jan Wijnands.  
Zondag 25 juli, 10.00u: 
Eucharistieviering Sint-Annakapel 
Aarle m.m.v. Biggelaarkoor
Intenties: Fam. v.d. Ven-Latijnhouwers; 
ouders de Bresser-van Haren; fam. 
Verhoeven-van Kronenburg; fam. Essens-
Schepens; Kees Heunks; Henk Essens; 
Harrie v. Beerendonk; Wim Essens, kleinzoon 
Wim; fam. v. Kollenburg-van Laarhoven; 
fam. v. Kasteren, Ad van Veen; ouders van 
Beerendonk-Schepens,  zoon Harry.

Heilige Antoniuskerk Sint-Odulphuskerk

Website: www.odulphusvanbrabant.nl 
Parochiecentrum H. Antoniuskerk  
Tel. 0499 - 37 12 76  
Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best  
bereikbaar op vrijdag van 10.00-12.00 uur  
info@antoniusparochie.nl  
Bank: NL43RAB001070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk  
Tel. 0499 - 37 56 98  

Hoofdstraat 35, 5683 AC. Best  
bereikbaar op di. t/m vr. van 9.00-12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95
parochiecentrum.odubest@Odulphusvanbrabant.nl

Bank: NL30RAB001070.12.049

VERDRIET
Als je iets ergs meemaakt, kun je intens verdrietig zijn. Je moet je verdriet dan ook niet 
verdringen, maar het alle ruimte geven, maar  wel proberen het binnen grenzen te houden. Je 
kunt er helemaal in opgaan, zo erg dat er niets anders meer bestaat. 
Jij bent de mens met die emotie. De emotie mag jou niet bepalen. Jij bent meer dan dat, je 
leven is meer dan dat! Er is meer om voor te leven, meer om mee te leven! Er is altijd weer een 
toekomst, een nieuw begin. Daarmee hoef je je verdriet niet te vergeten, het mag er zijn! Je wordt 
er rijper door. Je kunt iets van je leven maken, met alle ervaringen die je hebt, alle liefde die je 
hebt, alle talenten die je hebt gekregen. Jouw leven en dat van anderen is dat waard! 
Uit het Pastoraal Woord, geschreven door Aalmoezenier Paul Versteegh


