
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 
 
Voor u ligt een nieuw katern genaamd Odulphusnieuws. Dit speciale katern maakt, net als het 
Antoniusnieuws, deel uit van het lokale katern Best van de “Nieuwsbrief” van de parochie Sint-Odulphus 
van Brabant.  
Samen met de redactie van de Antoniuskerk houden we u op de hoogte van het wel en wee in onze 
plaatselijke geloofsgemeenschappen in Best. Dit is de eerste keer dat dit katern verschijnt; het zal 
vervolgens ook vier keer per jaar samen met de “Nieuwsbrief” van de parochie Sint-Odulphus van 
Brabant verschijnen. Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben dan kunt u 
deze altijd mailen naar  parochiecentrum@sint-odulphus.nl o.v.v plaatselijk katern Sint-Odulphus. U 
kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het parochiecentrum in de brievenbus inleveren. 
 
Kinderkerk 

Wij hebben nu een echte kinderkerk in de Sint-Odulphuskerk; het is de ruimte tussen kerk en pastorie. Je 
kunt er komen via de deur bij de Mariakapel, die is 
tijdens de vieringen altijd open. Ouders met jonge 
kinderen kunnen zich daar tijdens de viering 
terugtrekken. Er zijn kleurplaten en speelgoed. De 
muren zijn heel kleurrijk beschilderd door Manon en 
Larissa van het jongeren-pastoraat M25. Een boom 
met bladeren van hartjes en de tekenen van geloof, 
hoop en liefde om te zeggen dat de liefde het 
belangrijkste is. Er zit ook een uil van wijsheid in de 
boom op de klok. Er staat een regenboog op de muur 
met vlinders en bloemen. Gordijnen met wel 
“honderd” vogeltjes en zwaantjes. Een mand met 
speelgoed en een kast met leuke boekjes. Wij hopen 
dat het voor jonge gezinnen nu een beetje 
aantrekkelijker zal worden om naar de kerk te komen met hun kinderen. 

Onderhoudswerkzaamheden aan Pastorie, Sacristie en Mariakapel 

Op basis van de door Monumentenwacht Brabant gemaakte inspectierapporten van al onze gebouwen, 
worden onderhoudswerkzaamheden ingepland. Daar hiermee hoge kosten gemoeid zijn vragen wij 
waar mogelijk subsidie aan, zoals bij de Rijksoverheid: een zogenaamde BRIM-subsidie. De nadruk van 
ons onderhoud ligt op het water- en winddicht zijn van daken en gevels alsmede veiligheid in de 
gebouwen maar ook daar buiten. Medio april wordt er gestart met de onderhoudswerkzaamheden. In 
eerste instantie, worden er leien op diverse dakvlakken aan achterzijde en zijkanten van de pastorie 
vervangen alsmede de daaraan gekoppelde loodwerken. Daarnaast hebben vele jaren met 
seizoensinvloeden de schoorstenen van de pastorie zo toegetakeld dat deze opnieuw opgemetseld 
moeten worden. Aaneensluitend worden ook de dakwerkzaamheden aan de sacristie en Mariakapel 
gedaan. Ook zullen we dan de glas-in-loodramen aan de zijde van de Sacristie waar nodig repareren.  
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Wist u dat: 
 er na elke kerkdienst op de eerste zondag van de maand een kopje koffie geschonken wordt om 

elkaar te ontmoeten in de kerk? 

 er op zondag 22 maart weer een kinderviering was in de Sint-Odulphuskerk, deze keer met als thema 
'Op weg naar Pasen'? Door middel van liedjes en verhalen maakte de kinderen kennis met het thema 
Pasen.  Graag nodigen wij alle kinderen van 3 tot 10 jaar van harte uit, samen met hun (groot)ouders, 
broertjes of zusjes, voor één van de volgende kindervieringen. Deze worden aangekondigd in ’t Dulfke. 

 de website van de Sint-Odulphuskerk in onderhoud is en u tot die tijd de informatie, waaronder 
ook het digitale Dulfke, na kunt lezen op www.antoniusparochie.nl? 

 er op alle donderdagen koffie op de pastorie is aan de Hoofdstraat 35 tussen 10.30 en 11.00 uur. 

 wij tijdens de veertig-dagen-tijd zullen deelnemen aan de campagne van “ Samen Verder ”? Meer 
informatie vindt u in het wekelijkse Dulfke. De zakjes die via ‘t Dulfke bij u bezorgd zijn, kunt u in de 
Sint-Odulphuskerk inleveren in het offerblok dat daarvoor is opgesteld achter in de kerk of in de 
brievenbus van de pastorie of ook in het parochiecentrum.                                                                          
Voor meer informatie over de Stichting “ Samen Verder ” zie : www.samenverderstichting.nl . 

 op Witte Donderdag  tijdens de Viering  vanuit de Sint-Odulphuskerk in Best door de jongeren , leden 
van “Scouting Oud Best”, een fruitmandje naar de  zieken in de parochie wordt gebracht? Het is een 
mooi en zinvol gebruik dat de jeugd zich betrokken voelt en zich wil inzetten voor de zieke en 
kwetsbare ouderen in onze parochie. Naar zieke parochianen die buiten Best verblijven, worden de 
fruitmandjes door de leden van  de zieken bezoekgroep gebracht. 

 op 28 en 29 maart de collecte in het teken staat van deze fruitmandjes voor de zieken? 

 er met de gezinsmis van pasen om 9:30 uur een dopeling is in de Sint-Odulphuskerk? 

 de contactgroep van de Sint-Odulphuskerk onlangs afscheid heeft genomen van de secretaris Cees 
Jansen? Graag willen we namens de contactgroep Cees nogmaals bedanken voor zijn inzet. Juul 
IJzermans zal zijn taken overnemen binnen de contactgroep. 

 het kinderkoor de Gouden Appeltjes tijdens de voorbereidende vieringen voor de communie, ook 
op Witte Donderdag, zingt in de Antoniuskerk? 
 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  

We namen in onze parochie de afgelopen twee maanden afscheid van: 
8 januari 2015  Sjaan Rickelman- van der Velden  93 jaar 
9 januari 2015 Nellie Raaijmakers-Versantvoort  86 jaar 
13 januari 2015 Carel van de Sande    78 jaar 
15 januari 2015 Toon Goevaers    77 jaar 
19 januari 2015 Nelly Schreppers-van Heerebeek  66 jaar 
20 januari 2015 An van Aarle     82 jaar 
25 januari 2015 Cees van Elderen    64 jaar 
31 januari 2015 Arman Mirakjan    34 jaar 
5 februari 2015 Lies Dhondt-Bouwhuijsen   79 jaar 
6 februari 2015 Riet van Helvoort-van Hulten  93 jaar 
9 februari 2015 Cees van Helvoort    90 jaar 
19 februari 2015 Toos Derijck-Meulen    75 jaar 
21 februari 2015 Piet van Gaal     78 jaar 

 

                        In onze parochiekerk zijn gedoopt:  
Raf van de Loo   op 11 januari 2015   
Bibi Appeldoorn   op 18 januari 2015   
Jeske van Kollenburg  op 18 januari 2015   
Isabella Passchier op 22 februari 2015 
Tijn van Dun  op 22 februari 2015  
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