Een geslaagde vriendendag
27 Augustus hebben wij een heel gezellig samenzijn mogen beleven van
de vrienden van Odulphus, georganiseerd door de Stichting Behoud Odulphus. Het was schitterend weer en in de pastorietuin was het gezellig druk.
Stenen kosten geld en het is een voortdurende zorg om gebouwen in stand
te houden, maar mensen geven een ziel aan die gebouwen. De aanwezigheid van mensen brengt een ruimte tot leven. Er zijn nog veel mensen die
de Sint-Odulphuskerk een warm hart toedragen. Wij zijn daar erg dankbaar
voor en het is goed dat alle inwoners van Best in de gelegenheid gesteld
worden om aan dit monument aandacht en geld te besteden. Het vertegenwoordigt een enorme historische waarde. De Odulphuskerk staat op de
plek van de woonplaats van Odulphus. Hij is de eerste landelijke heilige en
van Brabantse bodem. De geschiedenis gaat zelfs terug tot 775. Dat geeft
een bijzondere betekenis aan ons dorp, waar wij trots op mogen zijn. Onze
kerk is de oudste kerk van Best en verdient ook aandacht als religieus erfgoed. In de tijd dat de kerk gebouwd werd, moeten de mensen in Best er
heel wat voor over hebben gehad. De kerk maakte toen een belangrijk onderdeel uit van het dorpsleven; alle grote gebeurtenissen van de wieg tot
het graf werden in deze kerk gevierd. De kerk stond als een baken midden
in hun leven. Daarom is ook de culturele waarde van de Odulphuskerk heel
bijzonder. Mede door architect Weber, is de kerk ook een fraai element binnen de skyline van ons dorp. Velen hebben er geld voor over om deze kerk
in stand te houden en wij waarderen uw bijdrage zeer. Daarom durf ik u te
vragen: wordt ambassadeur van onze kerk, ze is het waard.
Dré Brouwers, pastor
men Gods zegen vragen over alle
mensen en alle werkzaamheden,
zal het vast een goed jaar worden.
U bent van harte uitgenodigd!

Antoniuskerk

Startviering
Het ‘Ontmoetingstriduüm’ georganiseerd vanuit de parochie
Sint-Odulphus van Brabant is in
volle gang. A.s. zondag doen wij
ook mee aan het initiatief ‘Kerkproeverij’ waarover u vorige week
al kon lezen in Groeiend Best. U
wordt van harte uitgenodigd iemand te vragen eens mee naar de
kerk te komen. Volgende week
houden we onze ‘Startviering’. Onnodig uit te leggen dat we al lang
gestart zijn en gewoon doorgaan
met de dingen waar we goed in zijn
en nieuwe initiatieven omarmen
en ontwikkelen. Toch is het, na de
zomervakantie, een goed moment
om stil te staan bij alles wat we
doen, bij alle werkgroepen en alle
actieve vrijwilligers. Een mooi moment om dat sámen te vieren. We
doen het immers niet alleen, maar
zijn gelukkig met velen. Als we sa-

Vieringen
Vrijdag 8 september:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 10 september, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv Jan Kievit
Intenties: Jan Brands,
Mariet Kreijveld
Gedoopt:
Djalena Lagrenee
Overleden:
Mariet Kreijveld- den Otter,
80 jaar. Moge zij rusten in vrede.

Korte berichten
• De vieringen op woensdag
om 19.00 uur zijn weer in de
Sint-Odulphuskapel.
• T/m december is de Sint-Odulphuskapel per auto het beste te
bereiken via het Kerkhofpad (via
de parkeerplaats bij Prinsenhof).
U kunt parkeren op de parkeerplaats tussen kerkhof en pastorietuin.
• Kerkproeverij: a.s. weekend.
Zondag is er koffie na de H. Mis.
Alle kerkgangers worden vriendelijk uitgenodigd om iemand mee te
brengen naar de kerk.
• Zondag 10 september is er een
concert van Gerard Habraken om
15.00u. Gratis toegang, wel een
vrijwillige bijdrage bij het verlaten
van de kerk.
Vieringen
Woensdag 6 september,
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties. 20.00u: Meditatie in de
Sint-Odulphuskapel volgens de
WCCM.
Vrijdag 8 september, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan de Bresser (verjaardag).
Zaterdag 9 september:
14.00u: Plechtige huwelijksviering van Johann Vorstenbosch en
Raquel Dutrafontenele
17.00u: Eucharistieviering mmv De
Cantors
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie, Celsia van de Sande-Verhagen.
Zondag 10 september,
9.30u: Eucharistieviering met
volkszang
Intenties: Bertha van Kemenade-Raaymakers (verjaardag), Wil
Verstegen, Theo van de Sande,
Cisca van Laarhoven-van der
Hamsvoort, Piet en Marie van
Genugten-van Eerdt.
15.00u: Concert van Gerard Habraken in de Sint-Odulphuskerk.
Bereiden zich voor op het huwelijk: Martijn van Genugten en Denise Stacey

Odulphuskerk

Overleden: Jan van Riel, 84 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

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

