
                  

 

 

 

 

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 

december; het is Advent, de tijd van wachten zoals we in de overwegingen van de 

afgelopen weken hebben kunnen horen. De vieringen rondom de Kerstdagen vindt 

u in de nieuwsbrief. In deze katern hebben we wel de activiteiten in de aanloop naar 

Kerstmis vermeld. Graag willen we van deze gelegenheid ook gebruik maken om u, 

namens de Contactgroep van de Sint-Odulphuskerk en alle vrijwilligers, alvast fijne 

kerstdagen en een gezond nieuwjaar toe te wensen. 

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 Mariabeeld 

In het afgelopen voorjaar hebben wij een nieuw Mariabeeld in de kerk kunnen plaatsen, het is 
afkomstig uit de kerk van Oostelbeers. Het is een prachtig beeld, maar het moest wel nodig 
gerestaureerd worden. In juni werd het beeld opgehaald door de restaurateur. De restauratie is 
inmiddels afgerond en het beeld is weer terug in de kerk. Het resultaat is schitterend maar dat 
kunt u nu zelf gaan beoordelen. Op zondag 1 januari 2017 (Feestdag van Maria Moeder van 
God) zullen we het beeld officieel inaugureren met een korte ceremonie. 
 
 
 
 
 

 
Advents-actie 2016 
 
Pastoor Joseph is in 2004 naar Nederland gekomen om in Nijmegen 
“interculturele theologie” te gaan studeren. Op zondagen hielp hij daar ook in 
een parochie. In maart 2012 werd hij als pastoor aangesteld in Hapert, 
Hoogeloon en Casteren. Daarvoor heeft hij enkele jaren een parochie in Tilburg 
geleid. Hij combineert al die jaren zijn werk in de parochie met zijn studie in Nijmegen. Na zijn priesterwijding in 1995 
heeft hij in India in enkele parochies gewerkt; de laatste 2 jaar voor zijn komst naar Nederland was hij pastoor van de 
parochie Sint Antonius van Padua (St. Antony’s Church) in Nirmalagiri in de provincie Kerala in het zuidwesten van India. 

Kerala is het gebied waar tussen 1650 en 1800 de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) haar specerijen vandaan haalde. Kerala is een provincie waar 
katholieken (19%), hindoes (56%) en moslims (25%) vreedzaam naast elkaar leven. 
De St. Antony’s-parochie is in 1960 gesticht. De diensten werden in het begin gedaan 
in een noodkerk. In 1963 is de noodkerk vervangen door een klein kerkgebouw, 
maar inmiddels is het kerkje te klein geworden voor de 110 gezinnen met 600 
parochianen. In deze parochie komen bijna alle parochianen iedere zondag naar de 
kerk. Op werkdagen komen er ongeveer 60 mensen; volwassenen en kinderen. 
Vandaar dat men onlangs is begonnen met de bouw van een nieuwe grotere kerk. 
Tijdens de adventsweken kunt u deze actie steunen, in de kerk staat hiervoor een 
speciale collectebus. 
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Wist u dat: 

 Kortgeleden in de hal van de kerk (onder de toren, boven de deur van 
de invalide ingang) het raam met "het alziende oog" uit 1884 is vernield. 
Mocht u hiervan iets gezien of gehoord hebben horen we dit graag.  

 Er ook dit jaar weer een mooie kerststal te bewonderen is in de Sint-

Odulphuskerk. De tijden waarop de kerststal te bezoeken is staan 

vermeld in de nieuwsbrief. 

 Er op zondag 18 december 2016 om 16:00 uur een kerstsamenzang 

wordt georganiseerd in de Sint-Odulphuskerk. Entree is gratis, na afloop 

is er een collecte. 

 Ook dit jaar bij de Mariakapel in buurschap “De Vleut” in Best, de 

prachtige kerststal met en door buurtleden, handgemaakte levensechte 

beelden en dieren te bezichtigen zal zijn. De feestelijke opening zal 

plaatsvinden op zondag  18 december 2016  om 17.00 uur.  

 De nieuwjaarsreceptie op zondag 1 januari 2017 in de pastorie 
aansluitend aan de Eucharistieviering van 11.00 uur wordt gehouden. 

 De schelpjesviering dit jaar op zondag 8 januari 2017 om 11:00 uur 
wordt gehouden in de Sint-Odulphuskerk. 

 Er op zaterdag 25 februari 2017 om 18:30 uur een Carnavalsviering is 
in de Sint-Odulphuskerk. 

 
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 

 

25 Augustus 2016      Emmy van de Wijdeven-Tinkelenberg    90 jaar 

31 Augustus 2016      Riek Marcelis- Muijres                                     84 jaar 

6   September 2016   Frans van de Ven                                            69 jaar 

14 September 2016    Bert Koppen                                                   85 jaar 

21 September 2016  Marietje Kemps-Gloudemans                     93 jaar 

26 September 2016  Ann van Kemenade-Heeren                         89 jaar 

29 September 2016 Mien Versantvoort- van Berkel                    92 jaar 

30 September 2016  Hariétte van Vught- van der  Velden        36 jaar 

11 Oktober 2016 Thera Alemans- Waalen                                 89 jaar 

12 Oktober 2016  Janus van Kollenburg                                       89 jaar 

13 Oktober 2016 Pieter Maas                                                       62 jaar 

01 November 2016 Mathias Harks                                                  82 jaar 

11 November 2016 Walter Suetens                                                  79 jaar  

22 November 2016 Annie van Peperstraten-de Brouwer     70 jaar 

26 November 2016 Evelien de Vrind-Imankhan                       78 jaar 

28 November 2016 Annie van de Oetelaar-de Wert                83 jaar 

  

                                   In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

         Zaterdag 17 september 2016     Summer de Nooijer. 

                            Zondag 18 september 2016      Soof Vandeberg. 

                            Zondag 25 september 2016      Jort van Gerwen. 

                            Zondag 25 september 2016      Sven Smulders. 

                            Zaterdag 8 oktober 2016          Jacelynn Versteden. 

                            Zondag 23 oktober 2016          Alexander Megens. 


