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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

Kinderen:
ACTIVITEITEN WELKE ZEER GESCHIKT ZIJN VOOR

KINDEREN WORDEN MET DIT SYMBOOL AANGEGEVEN.
Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar www.odulphusvanbrabant.nl

Versie 2019-06-04

Juni 2019
Op alle woensdagen om 19:00 uur, in mei tot en met eind augustus zijn er vieringen in de kapellen. Op de even kalenderweken in de Sint-Annakapel in Aarle en op de oneven weken in
de openlucht bij de Mariakapel in De Vleut. Op alle woensdagen is er om 9:00 uur ook een viering in de SintOdulphuskapel.

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 tevoren aanmelden.
Juli 2019
Zondag 7 juli 2019, 9:30 uur:
Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om elkaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten.

Woensdag 24 juli 2019, 19:00 uur:
Een speciale viering in de Sint-Annakapel van Aarle om 19.00
uur, georganiseerd door de ‘Vrouwen van nu’ ter gelegenheid
van Anna en Joachim.
Zondag 28 juli 2019, 10:00 uur:
Openluchtviering bij de Sint-Annakapel in Aarle, waar we Joachim en Anna vieren
met een H. Mis om 10.00 uur. Er is in de kerk dan géén viering.

Augustus 2019
Zondag 4 augustus 2019, 9:30 uur:
Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om elkaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten.
Zondag 11 augustus 2019, 10:00 uur:
Openluchtviering, Maria ten Hemelopneming, bij de Mariakapel in De Vleut. Er is
in de kerk dan géén viering.

Vervolg augustus 2019
Donderdag 22 augustus 2019:
Bedevaart naar Kevelaer, voor meer informatie zie tevens de website
www.odulphusvanbrabant.nl, de katern van juni 2019 of de informatie verkrijgbaar op het Parochiecentrum.
Zondag 25 augustus 2019, 10:30 uur:

Stichting Behoud Odulphuskerk (SBO) heeft haar jaarlijkse genootschapsdag met een samenzijn, aansluitend aan
de viering van 9:30 uur, om 10:30 uur in de tuin van de
Pastorie.
September 2019
Zondag 1 september 2019, 9:30 uur:
Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om elkaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten.
Zondag 1 september, 10:30 uur:
In de Basiliek in Oirschot is een oecumenische viering vanwege het afscheid van
Martin Kroon.
Dinsdag 3 september 2019 tot en met donderdag 5 september 2019:
Van dinsdag tot en met donderdag wordt er in de Prinsenhof in Best weer het jaarlijkse ontmoetingstriduüm georganiseerd. Voor meer informatie zie de website
www.odulphusvanbrabant.nl of neem contact op met het Parochiecentrum.
Zaterdag 14 september 2019 , 11:00 uur:

Op deze zaterdag, het feest van Kruisverheffing, is er een pontificale viering in de
Sint-Odulphuskerk om 11.00 uur voor de Ridders van het H. Graf.
Zaterdag 14 september 2019 en zondag 15 september 2019:
In het weekend van de Open-monumentendagen is ook de SintOdulphuskerk vanaf 14:00 uur geopend.
Zaterdag 21 september 2019 , 14:00 uur - 16:00uur :
Op deze zaterdag is een koren middag gepland in het kader van “200 jaar Best” en
wel in de Sint-Odulphuskerk.

oktober 2019
Vrijdag 4 oktober 2019, 17:00 uur:
Bij de Mariakapel in De Vleut is er om 17:00 uur een dierenzegening.
Zondag 6 oktober 2019, 9:30 uur:
Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om
elkaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten.
Zondag 13 oktober 2019, 15:00 uur:
Op zondag 13 oktober wordt om 15:00 uur het Sint-Odulphus najaarsconcert georganiseerd in de Sint-Odulphuskerk.
Om alvast te noteren
Meer informatie vindt u in de volgende folder die in september verschijnt.

Zaterdag 2 november 2019, 11:00 uur:
Militair Requiem in de Sint-Odulphuskerk .
Zaterdag 2 november 2019, 19:00 uur:
Allerzielenviering in de Sint-Odulphuskerk, met
speciale aandacht voor alle overledenen van het afgelopen jaar en het zegenen van de graven na afloop van de viering.
Zondag 3 november 2019, 9:30 uur:
Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om elkaar met een kopje
koffie/thee te ontmoeten.
Zaterdag 9 november 2019, 17:00 uur:
Gezinsviering met als thema Sint Maarten, na een
korte viering gaan we een tocht lopen met lampionnen.
Daarna drinken we in de tuin van de Pastorie nog chocomel
met een Sint-Maartenbroodje.
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/

