
Samen op bedevaart naar Kevelaer 
Op donderdag 17 augustus a.s. is de bedevaart naar het Duitse plaatsje Ke-
velaer. Dit is een bekend Mariabedevaartsoord en de ideale plaats om sa-
men het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook tijd om het gezellige 
stadje met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken. In Kevelaer 
vereren we Maria de moeder van God als Troosteres der bedroefden. De 
inspirerende omgeving geeft steun en kracht. 
We vertrekken vanuit Best rond 8.00 
uur per luxe touringcar. De precieze 
tijd en opstapplaats worden na op-
gave nog telefonisch verstrekt. Er kan 
een rollator of een inklapbare rolstoel 
mee. Graag dit bij aanmelding doorge-
ven. Pelgrims die afhankelijk zijn van 
een rolstoel kunnen alleen mee als ze 
een begeleider hebben. Voor nadere 
informatie over het dagprogramma 
zie website www.odulphusvanbra-
bant.nl. (klik op agenda en vervolgens 
op 17 augustus).
U kunt zich tot 1 augustus a.s. aanmel-
den bij Joke en Fried van Aken: per 
e-mail jokevanaken@home.nl of tele-
fonisch tel. 310807. De kosten voor de 
bedevaart bedragen €16,- p.p. (kinde-
ren tot 12 jaar €8,-). Het te betalen be-
drag graag voor 1 augustus overma-
ken naar rekeningnummer NL10RABO 
0101011504 t.n.v. G.H.G. van Aken.

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 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@sint-odulphus.nl 
Bank: NL30RABO01070.12.049

Korte berichten
 
Odulphus processie
Voor de jaarlijkse Odulphus pro-
cessie op zondag 11 juni zijn we 
op zoek naar meisjes uit groep 1 t/
m groep 4 die het leuk vinden om 
als bruidje in de processie mee te 
lopen. Wij zorgen voor een mooie 
jurk. Ook vragen wij jongens en 
meisjes vanaf ± 9 jaar en/of ou-
ders die mee willen lopen om tij-
dens de processie beelden e.d. te 
dragen. We verzamelen om 10.20u 
in de Odulphuskerk en vertrekken 
rond 10.30u in processie richting 
Vuurdoornplein, waar om 11.00u 
de H. Mis zal plaatsvinden. Na af-
loop kan er gezamenlijk koffie ge-
dronken worden. Diegene die zich 
wil opgeven als bruidje of drager 
óf meer informatie wil hebben, 
kan hiervoor terecht bij één van 

Speciaal verhaal
 
Elke week zorgt onze koster voor 
een mooi passend gebed en ver-
haal. Tijdens de maand juni is 
dit verhaal extra speciaal. Het is 
geen verhaal, maar zijn een aan-
tal vragen over speciale elementen 
in onze H. Antoniuskerk. Wilt u 
controleren of u alle vragen goed 
beantwoord hebt? De koster heeft 
de antwoorden. Natuurlijk kunt u 
de wandeling door kerk op zon-
dag doen, na de eucharistieviering, 
maar ook op vrijdagochtend is de 
kerk open en kunt u dit nog meer 
op uw gemak doen. Natuurlijk 
bent u dan ook welkom voor een 
gebed, het opsteken van een kaars-
je, of een kopje koffie. 
En het gebed van de week? Dat is 
gewoon elke week een nieuw ge-
bed, dat past bij de lezingen van de 
zondag. 

Vieringen
Vrijdag 9 juni:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u

Zondag 11 juni, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Henk Rooijackers 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

de onderstaande personen:
Femke Vermeer, tel.nr.: 
372294 of via e-mail: 
femkeenjan@home.nl
Ans van Loosdregt, 
tel.nr.: 373261 of via  e-mail: 
ansvanloosdregt@onsmail.nl 
Jacinta van Zummeren, 
tel.nr.: 399947 of via e-mail: 
fam.zummeren@onsmail.nl 
Vastenactie
Inmiddels is er een bericht geko-
men van de vastenactie over 2017. 
Het voorlopige resultaat van Vas-
tenactie 2017 is ruim €10.000,-: 
een mooi resultaat!
Vanuit Odulphus Best was de bij-
drage €1.007,85 

Vieringen
Woensdag 7 juni, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariaka-
pel in de Vleut
Intenties: Voor het welzijn leden 
b.v. SKV, Maria Hulsen-van Rooij, 
Frans en Geert-Jan van de Ven, 
Nolda van Oirschot-van Eerd en 
overleden familie, Jo van Over-
beek

Vrijdag 9 juni, 
14.30u: plechtige huwelijksviering 
van Ronald Busschers en Anne 
Vullings
19.00u: Eucharistieviering in Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Kees Heunks.

Zaterdag 10 juni, 17.00u:
Eucharistieviering mmv de Can-
tors
Intenties: ouders Appeldoorn-de 
Koning en overleden familie, Jo-
han van Kollenburg (verjaardag).

Zondag 11 juni, Processie Vuur-
doornplein :
10.30u: Opstelling in de Naza-
rethstraat
10.40u: Vertrek Sint-Odulphus-
processie vanaf het kerkplein
11.00u: Openluchtviering Vuur-
doornplein
Intenties: 
Riek Verhoeven-van Kronenburg 
(verjaardag), Dulf en Lena van 
Vroenhoven-van der Vleuten, 
Toon en Maaike Reijnders, over-
leden familie van Kuik-van de 
Vorstenbosch, ouders van Heere-
beek-van de Biggelaar, Elisabeth 
van der Velden-Bots, familie van 
den Hurk-Merks, Frans en Anna 
Sleegers-van Doorn en zoon Pe-
ter en kleinzoon Martijn, Paul en 
Leny Neggers
 
Maandag 12 juni, 10.30u: 
Gildemis mmv de Cantors
Intenties: voor alle overleden Gil-
debroeders.

Gedoopt
Daan Evers, Laura Strijbosch

(organist)   
Intenties: Bijzondere intentie


