Beste mensen,
Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws.
Ook deze keer vindt u in deze speciale katern extra informatie over onze
plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. Het is alweer maart; de dagen
worden weer langer en de lente is in aantocht! De vieringen rond de
paasdagen vindt u in de Nieuwsbrief. 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 SintOdulphus. U kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het
Parochiecentrum inleveren.
(
foto Wicher Bos, 2016)
Kinderkoor de Gouden Appeltjes zoekt versterking!
Kinderkoor De Gouden Appeltjes is een gezellige groep meisjes en jongens die
samen bekende nummers zingen, zowel binnen als buiten de kerk. We zingen
liedjes tijdens de gezinsvieringen voor o.a. Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis,
Pasen en de 1e communie. Hierbij kiezen we samen ook liedjes uit de top 40 of
uit musicals en films. Voorbeelden hiervan zijn: mag ik dan bij jou, pak maar
mijn hand, Samen voor altijd, do-re-mi.
We repeteren elke dinsdag van 18.30u tot 19.30u in de Sint-Odulphuskerk,
Hoofdstraat 35 in Best. We treden regelmatig op tijdens de gezinsvieringen in
de kerk, maar verzorgen ook andere optredens. Jaarlijks openen we de kerststalroute in de Vleut, we treden op voor het
Tridium en nemen deel aan de Odulphusprocessie. We hebben ieder jaar een gezellig kooruitje, in de maand december
organiseren we onderling een surprise en we mogen o.a. meedoen aan de activiteiten bij de naviering van de 1e communie.
Wil je meer informatie of heb je interesse in ons kinderkoor? Stuur dan een mail naar: canoy@onsmail.nl.
(door Marie Annick Canoy)

Groeiend Best:
Vanaf medio maart 2016 wordt alle informatie van de Sint-Odulphuskerk
en de H. Antoniuskerk uitgebreid gepubliceerd in het Groeiend Best. Hier
vindt u dan onder andere alle informatie uit ’t Dulfke, maar ook de
vieringen, misintenties, agenda en diverse nieuwsberichten worden dan
wekelijks overzichtelijk weergegeven. Houd de krant dus goed in de gaten.

Wist u dat:


















er op zondag 13 maart 2016 weer een kinderviering is in de Sint-Odulphuskerk, deze keer met als thema 'Op weg
naar Pasen'? Door middel van liedjes en verhalen maken 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 deze
kinderviering.
er op woensdag 23 maart 2016, in de Goede Week, weer een meditatie viering om 19:00 uur is in de SintOdulphuskapel ? Aansluitend om 20.00 uur is er een meditatie oefening van de WCCM Nederland (Meditatie vanuit
de Christelijke Traditie).
er op Witte Donderdag 24 maart 2016, door jongeren van Scouting Oud Best, weer fruitmandjes gebracht worden
naar de zieken in de parochie. De ziekenbezoekgroep verzorgt deze attentie in zieken- en verpleeghuizen buiten Best.
er op zondag 27 maart 2016 om 9:30 uur in de Sint-Odulphuskerk weer een gezinsviering is voor heel het
gezin. Het thema is Pasen. De viering wordt opgeluisterd door ons kinderkoor De Gouden Appeltjes. Na afloop
van de viering kunnen de kinderen weer paaseieren zoeken in de tuin van de Pastorie.
er op zaterdag 2 april 2016 een dag voor bruidsparen van 10.00 tot 16.00 uur wordt georganiseerd in het pastoraal
centrum van Oirschot in het Koetshuis aan de Nieuwstraat 17.
de viering van zondag 3 april 2016 om 9:30 uur wordt opgeluisterd door het koor "Druzhba" met koorzang uit
Oekraïne en Rusland?
De vieringen voor de eerste communie voor geheel Best op 10 april 2016 om 9:30 en 11:30 uur in de SintOdulphuskerk worden gehouden?
er op zaterdag 23 april 2016 een landelijke inspiratie dag te Bennekom is over de brief "Laudato Si"? Zie:
www.laudato-si.nl
er op zondag 29 mei 2016 de Kring-Gilde-Dag is? Deze dag wordt gestart met een viering in de Sint-Odulphuskerk
en wel om 9.30 uur.
de Sint-Oduphusprocessie op zondag 12 juni 2016 voor de 40e keer wordt georganiseerd?
het dit jaar alweer voor de 25e keer op het Vuurdoornplein gehouden wordt?
er op zondag 12 juni 2016 weer een concert is? Het concert is om 15.00 uur in de Sint-Odulphuskerk. Dit in het
kader van de vier seizoenen.
de website van Sint-Odulphus van Brabant inmiddels up to date is en u hier alle relevante informatie kunt vinden?
Fotogroep Heivelden op 9 januari 2016 een bezoek heeft gebracht aan de Sint-Odulphuskerk en hier schitterende
foto’s gemaakt heeft. De foto’s zijn te zien op de website van Sint-Odulphus van Brabant en wel bij de
fotoreportages: http://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/algemeen/fotoreportages
de kosten voor de misintenties vanaf 1 januari 2016 verhoogd zijn naar Euro 10,00 ?
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
28 november 2015
04 januari 2016
05 januari 2016
08 januari 2016
26 januari 2016
07 februari 2016
21 februari 2016
23 februari 2016

Lies van Laarhoven-van Abeelen
Joop Peijnenburg
Mariet Berkers-Versantvoort
Riny Pinxt
Annie Seuren-van Hak
Marianne Kup-van Bergeijk
Lambert van de Ven
Jan Brugmans

`

81 jaar
53 jaar
86 jaar
69 jaar
66 jaar
63 jaar
86 jaar
82 jaar
In onze parochiekerk zijn

gedoopt:
20 december 2015: Thijs van Kemenade.
24 januari 2016: Sepp Metzemaekers.
30 januari 2016: Stef van Laarhoven.
31 januari 2016: Liz Janssen.
14 februari 2016: Pam Beerens.
21 februari 2016: Loet Jansen.

