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OVERZICHT ACTIVITEITEN EN BIJZONDERE DIENSTEN 

Activiteiten: 

Er worden, naast de standaardvieringen welke hieronder zijn weergegeven, nog diverse 

extra vieringen, concerten en overige activiteiten georganiseerd. Deze worden aan de 

achter- en binnenzijde van deze flyer overzichtelijk weergegeven. 

      Standaardvieringen: 

Sint-Odulphuskerk (Hoofdstraat)   Sint-Odulphuskapel  (Kapelplein) 

Zaterdagmiddag   17.00 uur    Woensdagochtend  09.00 uur 

Zondagochtend      09.30uur    Vrijdagavond    19.00 uur 

Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar www.odulphusvanbrabant.nl 

Kinderen: 

  ACTIVITEITEN WELKE  ZEER GESCHIKT ZIJN VOOR  

  KINDEREN WORDEN MET DIT SYMBOOL AANGEGEVEN. 

Versie 2019-03-21 

http://www.odulphusvanbrabant.nl


 

April 2019 

Zaterdag 6 april 2019, 14:00 - 15:30 uur: 

Op deze zaterdag wordt er van 14:00 uur tot 15:30 uur 
een rondleiding georganiseerd in de Sint-Odulphuskerk. De-
ze rondleiding is bedoeld voor alle kinderen die de H. Commu-
nie doen maar ook voor alle andere kinderen en volwassenen 
die eens wat meer over de Sint-Odulphuskerk willen weten. 

Zondag 7 april 2019, 9:30 uur: 

Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om el-

kaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 

Zondag 7 april 2019, 12:00 uur:   

Korte viering in de Sint-Odulphuskapel met aansluitend een 

High Tea voor de bewoners van “Tussen de Torens”.  

Donderdag 11 april 2019, 19:00 uur 

Een gebedsdienst speciaal voor de nabestaanden die in de afgelopen tijd van ie-

mand afscheid hebben moeten nemen. Aansluitend drinken we nog koffie in de 

pastorie. 

Zaterdag 13 april, 17:00 uur en zondag 14 april, 9:30 uur: 

Op zaterdag en zondag is er een Palmpasen-viering. Kin-

deren die een Palmpasenstok hebben gemaakt kunnen de-

ze in de viering laten zegenen. Daarna kunnen de kinderen 

hem schenken aan iemand die het moeilijk heeft of waar je veel 

van houdt. Tijdens de viering kunnen de aanwezige kinderen in 

de kinderkerk ook nog een Palmpasen-stok maken.  

 

Dinsdag 16 april 2019 en woensdag 17 april 2019, 19:30—21:00 uur:  

In de Lidwinakerk te Best wordt “The Passion Best” uitgevoerd. Onder an-

dere ons kinderkoor de Gouden Appeltjes doet hieraan mee.   
LET OP ENTREE IS GRATIS, AANMELDEN WEL VERPLICHT  
 

Dinsdag  16 april 2019, 19:00 uur:  

Boeteviering in de Sint-Odulphuskapel. 

 

Woensdag 17 april 2019, 9:00 uur: 

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel. 
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Donderdag 18 april 2019, 17:30 uur: 

Witte Donderdag-viering en vastenmaaltijd in de H. 

Antoniuskerk. Deze viering is zeer geschikt voor 

kinderen. 

Donderdag 18 april 2019, 19:30 uur: 

Witte Donderdag-viering met Heilige Mis 

in de Sint-Odulphuskerk. 

Vrijdag 19 april 2019, 15:00 uur: 

Kruisweg met kruishulde in de Sint-

Odulphuskerk. 

 

Paaszaterdag 20 april 2019, 17:00 uur: 

Paaswake in de Sint-Odulphuskerk. 

 

1e Paasdag zondag 21 april 2019, 9:30 uur: 

Gezinsviering m.m.v Gouden Appeltjes in de Sint-

Odulphuskerk met aansluitend  

paaseieren zoeken voor de kinderen in de tuin van de 

pastorie. Aansluitend kunnen de kinderen ook kuikentjes 

aaien. 
 

1e Paasdag zondag 21 april 2019, 11:00 uur: 

Plechtige Hoogmis van Pasen m.m.v Gemengd en Gre-

goriaans koor in de Sint-Odulphuskerk. 
 

2e Paasdag maandag 22 april 2019, 9:30 uur: 

Heilige Mis in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Mei 2019 

Op alle woensdagen om 19:00 uur, in mei tot en met eind au-

gustus zijn er vieringen in de kapellen. Op de even kalenderwe-

ken in de Sint- Annakapel in Aarle en op de oneven weken in 

de openlucht bij de Mariakapel in De Vleut. Op alle woensda-

gen is er om 9:00 uur ook een viering in de Sint-

Odulphuskapel. 

 

Zaterdag 4 mei 2019, 17:00 uur: 

Viering m.m.v. koor Zingen Doet Leven bij de Heikantkapel in 

Best. 

 



Zondag 5 mei 2019, 9:30 uur: 

Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om el-

kaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 

Zondag 19 mei 2019, 9:30 en 11:30 uur: 

Communievieringen van alle communicanten in 

Best in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Zaterdag 25 mei 2019, 17:00 uur: 

Viering m.m.v. Seniorenkapel in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Donderdag 30 mei 2019, 9:30 uur: 

Feest van Hemelvaart, Heilige Mis in de Sint-Odulphuskerk. 

Juni 2019 

Zaterdag 1 juni 2019, 17:00 uur: 

Profane viering 200 jaar Best in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Zondag 9 juni 2019, 11:00 uur : 

Om 11:00 uur is er een openluchtviering ter gelegenheid van 

Pinksteren en het Odulphusfeest in de tuin van de pastorie. 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar met 

een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 

Maandag 17 juni 2019, 10:30 uur: 

Gildemis in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Zondag 30 juni 2019, 9:30 uur: 

Dankviering voor de communicanten, aansluitend aan de viering is er een picknick 

voor de communicanten maar ook voor alle andere kinderen, in de Pastorietuin 

van de Sint-Odulphuskerk. Graag van te voren aanmelden. 

 

Indien u deze folder of de nieuwe folders digitaal wilt ontvangen kunt u een mail sturen aan:  

activiteiten.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

of ons volgen via facebook   

https://www.facebook.com/

OdulphuskerkBest/ 
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