Beste mensen,
Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in dit speciale katern
extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. De lente is in aantocht en we kijken uit naar Pasen.
De vieringen rondom Pasen vindt u in de Nieuwsbrief. Tevens hebben wij de nieuwe activiteitenfolder toegevoegd.
Hierin vindt u alle extra activiteiten en bijzondere vieringen tot en met de zomervakantie overzichtelijk bij elkaar.
Halverwege juni komt de nieuwe folder uit welke wij bij de volgende Nieuwsbrief zullen voegen. Mocht u nog
informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben, dan kunt u deze altijd mailen naar
contactgroep.odubest@odulphusvanbrabant.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphuskerk. U kunt dit natuurlijk ook
middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren.
Kinderen altijd welkom in de Sint-Odulphuskerk.
In de Sint-Odulphuskerk hebben wij op bepaalde momenten een viering
voor jonge gezinnen en kinderen. Het zijn vieringen die heel bewust zijn
aangepast voor kinderen, maar iedereen is welkom . Zo is er de
kinderviering, die wij vier keer per jaar houden en die vaak bezocht wordt
door hele gezinnen; ook opa en oma komen graag mee. Deze viering is
gericht op de allerkleinsten van 3 tot circa 10 jaar. Het is een korte
gebedsviering. Er is heel veel ruimte voor ontmoeting, maar er wordt ook
gebeden en gezongen en vaak wordt er aan het einde van de viering iets
gemaakt. Als voorbeeld kunnen we noemen de Adventskrans en de
Palmpasenstok. De kinderen kunnen die dan mee naar huis nemen of aan
een zieke gaan brengen. Als ze dat wensen, krijgen ze van ons een adres
met een aanbevelingsbrief.
Daarnaast is er ook een aantal keren een gezinsviering. Dat is in
de regel een gebeds- of communie viering. Deze viering is
gericht op het gezin en vaak nemen de communicanten er aan
deel, bijvoorbeeld met Pasen, als wij aan hen het doopsel
uitleggen. In deze vieringen, die vaak door alle leeftijden bezocht
worden, staan de kinderen centraal. Voor hen is vaak een
speciale activiteit toegevoegd zoals, met Pasen, paaseieren zoeken
in de tuin van de pastorie.
Wij hebben ook een kinderkerk, die gebruikt wordt door ons
kinderkoor De Gouden Appeltjes bij hun wekelijkse repetitie op
dinsdag vanaf 18.30 uur. In deze ruimte kunnen ook altijd
ouders met kleine kinderen zich terugtrekken tijdens de viering
als het voor de kinderen toch net te lang duurt.
Er is materiaal om te spelen, maar ook om voor te lezen.
Vlak bij de leestafel liggen ook altijd boekjes voor kinderen om
te lezen tijdens de viering, die u ook in de kerkbanken kunt
gebruiken.
Dus kinderen en jonge ouders zijn altijd welkom in de
Sint-Odulphuskerk!

Vastenactie 2018
In deze Nieuwsbrief vindt u het Vastenactiezakje. De opbrengst van de Vastenactie in onze
parochie gaat dit jaar naar het voedselprogramma van de Dipendraschool in Nepal. Ton
Timmerman, woonachtig in Best, heeft in onze Sint-Odulphuskerk al toelichting gegeven over
de actie en de Stichting “Kinderen van de Wereld”. Deze stichting heeft als doel het
bevorderen van het welzijn, het onderwijd en gezondheid van de kinderen in Nepal.
In een deel van de parochie zullen de Vastenactiezakjes aan huis worden opgehaald.
Mochten ze bij u niet langs zijn geweest, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om het zakje mee
te nemen naar de kerk en het in de grote collectebus willen doen die achter in het grote
gangpad staat?
U kunt ook een bijdrage voor de kinderen in Nepal overmaken op IBAN: NL21 INGB 000 000 5858 t.n.v. Landelijke
Vastenactie onder vermelding van projectnummer 400592.
Alleen als dit projectnummer erbij staat, komt het geld bij de kinderen in Nepal terecht.
Wist u dat:
• er een nieuwe activiteitenfolder is waar alle bijzondere activiteiten en diensten in staan vermeld. Deze folder
hebben we bij dit katern en nieuwsbrief gevoegd.
• er op zondag 25 maart 2018, om 11:00 uur een kinderviering is in de Sint-Odulphuskerk, met als thema
“Palmpasen” ? Door middel van liedjes en verhalen maken de kinderen kennis met het thema Pasen. Wij nodigen alle
kinderen van 3 tot 10 jaar van harte uit, samen met hun (groot)ouders, broertjes of zusjes, voor deze kinderviering.
• er op Witte Donderdag 29 maart 2018 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 1 april 2018 om 9:30 uur in de Sint-Odulphuskerk weer een gezinsviering is voor heel het gezin. De
viering wordt opgeluisterd door ons kinderkoor De Gouden Appeltjes. Na afloop van de viering kunnen de
kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de Pastorie.
• de vieringen voor de Eerste H. Communie voor geheel Best op 15 april 2018 om 9:30 en 11:30 uur in de SintOdulphuskerk worden gehouden?
• de Sint-Oduphusprocessie op zondag 3 juni 2018 wordt georganiseerd?
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
22 november 2017
23 november 2017
27 november2017
3 december 2017
9 december 2017
21 december 2017
22 december 2017
23 december 2017
3 januari 2018
5 januari 2018
21 januari 2018
23 januari 2018
10 februari 2018
10 februari 2018
24 februari 2018
24 februari 2018

Jan van Boven
Wilma van de Laak
Leo Herijgers
Hein van Laarhoven
Cees van Beers
Drieka Vermeulen-Kemps
Mien Timmermans - de Laat
Marc Tonen
Albert van Kollenburg
Mariet van der Looij-van
Kronenburg
Anna Smetsers-Hoosemans
Henk Gerrits
Sjaan van Vroenhoven-de Bresser
Rien van den Biggelaar
Anna van de Velden-Schepens
Sjef van den Boom

92 jaar
69 jaar
88 jaar
82 jaar
76 jaar
97 jaar
84 jaar
57 jaar
51 jaar
79 jaar
84 jaar
94 jaar
70 jaar
76 jaar
91 jaar
84 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
12 november 2017
12 november 2017
28 januari 2018
28 januari 2018
28 januari 2018
25 februari 2018
25 februari 2018

Nina Bloks
Claire de Moel
Janne van Laarhoven
Mel Schoenmakers
Liv van Heerebeek
Jill van Gerven
Anne van Rooij

