
Vriendendag SBO
Elke dag komen er fietsers en wandelaars langs, die even binnengaan 
in de kerk. Veel mensen nemen dan wijwater mee (de flesjes staan links 
in een hoekje; u kunt ze meenemen voor een kleine bijdrage). De Sint-
Odulphuskerk is open van 08.00u-18.00u. Voortdurend bezoekers 
betekent dat mensen behoefte hebben aan een kerk of kapel. Van onze vijf 
kapellen zijn er vier overdag open om een kaarsje aan te steken: de kapel 
aan de Heikant, in De Vleut, in Aarle en de kapel op het kerkhof. De Sint-
Odulphuskapel gebruiken we voor vieringen in de maanden met een “R” 
op woensdag om 19.00u. en het hele jaar op vrijdag om 19.00u. Ook zijn er 
geregeld bijzondere vieringen voor gezelschappen tot 150 mensen. Al met 
al: we zijn rijk aan plekken waar gebeden kan worden in ‘Oud Best’.
Onze kerk is kostbaar en elk jaar is er wel iets te doen aan groot onderhoud. 
Binnenkort worden de ramen van de westgevel aangepakt, waar de kerk 
het meeste te lijden heeft van weer en wind. Gelukkig hebben wij een 
vriendenclub, die helpt om onze Sint-Odulphuskerk in stand te houden: de 
Stichting Behoud Odulphuskerk (SBO), waarvan iedereen lid kan worden. 
Zij houden hun vriendendag op 28 augustus, na de H. Mis van 09.30u.
Bij alle restauraties en reparaties heeft de SBO altijd een aanzienlijke 
bijdrage geleverd, waar we hen bijzonder dankbaar voor zijn. Kerken goed 
onderhouden is een dierbaar streven van pastoor Spijkers en het bestuur 
van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Het is goed dat er breed wordt 
bijgedragen, want niet alleen de bezoekers genieten van deze mooie 
gebouwen, ze zijn ook een ode aan ons dierbare verleden en ze sieren ons 
dorp.

Dré Brouwers, pastor.
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Maria
Zondag 14 augustus vierden we 
het feest van Maria ter Hemel-
opneming. Tijdens die viering 
zong een gelegenheidskoor van 
betrokken parochianen, die ook 
nog eens kundige en enthousiaste 
zangers en zangeressen bleken te 
zijn. Mooi dat enkele mensen, na 
over dit initiatief gelezen te heb-
ben, zich spontaan aanmeldden. 
Enthousiast en vol overgave werd 
er gezongen. Geweldig om deze 

mensen in ons midden te hebben. 
Dank aan iedereen die hieraan 
mee heeft gewerkt. Zeker voor 
herhaling vatbaar!

Op de begraafplaats staat, achter 
de kerk, op een open plek, een 
mooi Mariabeeld, gemaakt door 
Lou Manche, en goed onderhou-
den door onze vrijwilligers. Er is 
nu een bankje geplaatst en een 
plateau om een kaarsje te bran-
den. Het is een mooie plaats om 
Maria te gedenken.

Vieringen
Zondag 28 augustus, 11.00u:
Eucharistieviering pastor Papen-
burg, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Jan Vaessen, bijzondere 
intentie.

Korte berichten
Wilt u, i.v.m. plaatsing in Groei-
end Best, intenties 14 dagen van 
tevoren opgeven?

Vieringen
Woensdag 24 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-An-
nakapel Aarle
Intenties: Wim Essens.

Vrijdag 26 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Greet Steenbakkers-van 
de Meulengraaf en zoon Hans.

Zaterdag 27 augustus, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. de Can-
tors
Intenties: bijzondere intenties.

Zondag 28 augustus, 09.30u:
Eucharistieviering met gemengd 
koor
Intenties: Hein van Vlokhoven, 
Betsie Peijnenburg-van de Heij-
den, jgt. Janus van Overdijk, Mien 
van Laarhoven-Brugmans nms BV 
O.V.S., Jan en Marie van Rooij-
van de Sande, familie Skeer, Jef en 
Maria Berkers.
Overleden: Diny Hulsen-van Oir-
schot, 89 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

  

Dinsdag 30 augustus, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel
Intenties: Bijzondere intentie

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur m.u.v. 
woensdag  e-mail info@antoniusparochie.nl 
Bank: NL43RABO01070.92.131 

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk  
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95 
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl 
Bank: NL30RABO01070.12.049


