Beste mensen,
Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Samen met het Antoniusnieuws vindt u in deze
speciale katern extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschappen in Best.
Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op deze katern hebben, dan kunt u deze altijd mailen naar
contactgroep@sint-odulphus.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphus. U kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij
het parochiecentrum inleveren.
Het Interparochieel Ontmoetingstriduüm 2015
Het Ontmoetingstriduüm, voorheen Ziekentriduüm geheten, is dit jaar voor de 64ste keer gehouden op 1, 2 en 3 september
jl. in zalencentrum Prinsenhof in Best. Het triduüm is bedoeld voor ouderen en allen die door hun ziek zijn of lichamelijke
beperking veelal aan huis gebonden zijn. Dit jaar was gekozen voor het thema
“Ontmoeten”. Door de inzet van de pastores van de parochie Sint-Odulphus van
Brabant en de gezamenlijke inzet van de vele vrijwilligers uit Best, Oirschot,
Spoordonk en de Beerzen werd de gasten een aantal zinvolle, maar zeker ook
ontspannende dagen aangeboden. Het zijn ontmoetingsdagen waar de vele gasten
jaarlijks naar uitzien. ’s Morgens was er
dagelijks een Viering, met als voorganger
één van de pastores. Na een heerlijk
diner en een wandeling vonden er ‘s middags optredens plaats. Als afsluiting werd
er op donderdagmiddag de ziekenzegening en handoplegging door de pastores
aan de gasten gegeven. Deze, voor vele gasten, betekenisvolle en gezellige dagen
kunnen wij jaarlijks organiseren dankzij onze sponsoren en het gastvrije
Prinsenhof
(door Tonny van den Hurk)
Maria uit Oostelbeers.
Op 12 juli 2015 is de kerk van Oostelbeers aan de eredienst onttrokken. Dat betekent dat in
de toekomst dit gebouw zal gebruikt gaan worden als een buurthuis. De beelden en het
kerkelijke interieur krijgen daarom een nieuwe bestemming. Eén van de vormen om ook voor
de mensen van Oostelbeers de mooiste kerkelijke attributen een waardige plek te geven, is de
plaatsing in één van onze kerken binnen de parochie van Sint-Odulphus van Brabant. Zo
hebben wij ons beschikbaar gesteld om in onze kerk het Mariabeeld te plaatsen in onze
voormalige doopkapel. Tijdens het Ontmoetingstriduüm zijn een paar mensen uit Oostelbeers
al eens komen kijken en zij vonden dat hun Maria een mooie plek gekregen had in onze kerk.
Het Mariabeeld, dat daar voorheen stond, was een beetje kwetsbaar. Wij zochten al langer naar
een geschikt beeld. Bij elke verandering van kleding waren we bang dat het beeld stuk zou
gaan. Daarom hebben wij gedacht om het een nieuwe bestemming te geven in de SintOdulphuskapel, waar het dan in zijn meest oorspronkelijke kleding geplaatst is. Daar staan twee mooie kaarsenstandaards
bij die ook afkomstig zijn uit de kerk van Oostelbeers.
Het Mariabeeld van de kerk in Oostelbeers is bijzonder mooi. Maria staat er afgebeeld met een hart dat doorstoken is en
met rozen omkranst. Dit duidt op de uitspraak van de oude Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel “… en een
zwaard zal uw ziel doorboren… ” [Lucas 2,35].

Men heeft dat uitgebeeld met een zwaard dat het hart van Maria doorboort. Maria heeft
inderdaad veel geleden om wat mensen haar zoon hebben aangedaan en daarom wordt zij
vereerd met de titel van: Maria, troosteres der bedroefden. Wij zijn natuurlijk heel dankbaar
voor deze plaatsing. Bovendien hebben wij ook nog zes mooie kandelaars gekregen, die nu de
altaren in onze kerk sieren. Wij hopen dat dit toch ook ervaren wordt als een vorm van
solidariteit door mensen in Oostelbeers. Iedereen kan in onze Odulphuskerk elke dag van 8 uur
tot 18 uur het beeld bezoeken en er een kaarsje bij opsteken. Zo hopen wij dat het ook voor
mensen van Oostelbeers een beetje een troost mag geven dat hun Mariabeeld nog toegankelijk
is. Het is natuurlijk wel ver weg. Maar dat is eigen aan deze periode met zijn fusies en grotere
verbanden, waarin wij nu gekomen zijn. Veel van de dierbare religieuze objecten uit de kerk van
Oostelbeers zijn dan ook naar Middelbeers gebracht of staan in de toren in Oostelbeers. Wij
zijn in elk geval heel dankbaar voor deze bijzondere uitwisseling.
(door Pastor Dré Brouwers).

Wist u dat:
 Het Sint-Odulphusnajaarsconcert dit jaar plaatsvindt op zondag 18 oktober in de
Sint-Odulphuskerk te Best. Het staat in het teken van de muziek rondom de
eeuwwisseling en de Eerste Wereld Oorlog 1915-2015 van Russische componisten
Alexander Skrjabin (1872-1915) en Serge Rachmaninov (1902-1943),”Vespers” uit
1915, van Finse componist Jean Sibelius (1865-1957) en Hongaarse componist
Emmerich Kalman 1882-1953 en operette “Die Czardasfurstin” uit 1915.
 De renovatie van o.a. de dakkapel en leibedekking van de Sacristie geheel is afgerond.
Hieronder ziet u de foto’s van voor en na de renovatie.

(voor)

(na)

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
21 mei 2015
Cees Bierkens
70 jaar
22 mei 2015
Nel van Kasteren
80 jaar
25 mei 2015
Gerrit-Jan Swinkels
67 jaar
31 mei 2015
Jan Leijtens
85 jaar
03 juni 2015
Truus Steenbakkers-van de Loo
80 jaar
14 juni 2015
Mien Raaimakers-van Brunschot
94 jaar
19 juni 2015
Mia van Stratum-van Hoof
67 jaar
19 juni 2015
Riet van Moosdijk-van Cuijk
67 jaar
23 juni 2015
Marij van Erp-Scheepers
56 jaar
03 juli 2015
Jo van der Vleuten-Gevers
85 jaar
14 juli 2015
Jo Hollanders
62 jaar
20 juli 2015
Ger van Os
84 jaar
26 juli 2015
Peter Mangelmans
75 jaar
07 augustus2015
Riet van der Heijden-Westen
87 jaar
In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Bram van Rooij op 23 mei 2015
Vayen Volkerts op 25 juli 2015
Koen Bolwerk op 21 juni 2015
Tess Willems op 29 augustus 2015
Lily van Houtum op 27 juni 2015
Lynn Willems op 29 augustus 2015
Elena Vink op 4 juli 2015
Djessie Versteden op 30 augustus 2015
Sophie van de Westelaken op 19 juli 2015
Melina van Vugt op 30 augustus 2015
Kash van Hamond op 22 juli 2015

