
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Samen met het Antoniusnieuws vindt u in deze 

speciale katern extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschappen in Best. 

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. 

Kinderkerk 

Op 16 mei 2015 was er in de Sint-Odulphuskerk een feestelijke viering, in samenwerking met M25, kinderkoor De 

Gouden Appeltjes en jongerenkoor Fresh. Dit ter gelegenheid van de opening van de 

vernieuwde kinderkerk en om Ria van Zeelst te steunen bij haar deelname aan de Alpe 

d’HuZes. Haar zus Jacqueline was jarenlang dirigente van De Gouden Appeltjes. Helaas 

is zij in 2012 ernstig ziek geworden en heeft de strijd tegen kanker verloren. Ria, die De 

Gouden Appeltjes altijd op de piano begeleidde, is helaas ook getroffen door deze 

ziekte en is hiermee nog dagelijks in 

gevecht. Het is een heftige strijd en 

daarom doet zij, ook voor haar zus 

Jacqueline, samen met nog vele 

anderen op 4 juni a.s. mee met de 

Alpe d'Huzes. Na afloop van deze 

dienst was het aan Ria de eer om de 

vernieuwde kinderkerk officieel te 

openen. Aansluitend was er de tuin 

een goed verzorgde feestelijke 

picknick. Mede door de goede opkomst was het een zeer geslaagde en 

gezellige viering en picknick! ( door Larissa en Manon van Zummeren). 

Onderhoudswerkzaamheden aan Pastorie, Sacristie en Mariakapel  

In de afgelopen periode zijn de leien vervangen van de daken van de pastorie en van de sacristie bij de Sint-Odulphuskerk. 

Ook de schoorstenen zijn opnieuw opgemetseld. In de toekomst zullen er wel weer nieuwe projecten komen, maar het 

achterstallig onderhoud is nu grotendeels gedaan. Wel zouden wij verder kunnen gaan met het voorzien van voorzetramen 

bij de glas-in-lood ramen van de kerk. Maar dat is wel geweldig duur in deze tijd. De contactgroep ziet samen met de 

gebouwencommissie toe op het onderhoud van onze gebouwen ter 

plaatse. Wij vonden het een beetje lastig om weer veel geld aan de 

daken uit te geven, terwijl pas nog de toren van nieuwe leien was 

voorzien. Mooi is ook om te vermelden dat het kerkbestuur van de 

nieuwe parochie ons heeft aangemoedigd om deze grote renovatie 

van de daken te doen. Wij moeten toezien op een degelijk 

onderhoud van onze gebouwen, dat was de argumentatie. Daaraan 

kunnen de mensen in Best dus duidelijk opmaken, dat met de fusie 

de zorg voor onze plaatselijke gebouwen zeker niet minder is 

geworden. Het bemoedigt, vind ik, om enthousiast aan de 

toekomst te werken, want wij willen natuurlijk wel onze eigen 

onkosten zelf hier opbrengen. Daarom zou ik zeggen; wanneer u vindt dat de kerk het waard is, werf dan sponsors voor 

dat mooie gebouw, zodat wij het nog lang kunnen onderhouden en gebruiken in een goede staat.                                                            

(door Pastor Dré Brouwers). 
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 Wist u dat: 

 

 wij een nieuwe digitale piano hebben in de Sint –Odulphuskerk? 

 u de onderstaande data alvast in uw agenda kunt noteren? 

 dat er op zondag 12 juli 2015 in de Sint-Odulphuskerk om 9.30 uur een woord-communiedienst gehouden zal 

worden, omdat de pastor in de Beerzen moet zijn bij de sluiting van de kerk van Oostelbeers? 

 dat er ook op woensdag 15 juli 2015 en vrijdag 17 juli 2015 een woord-communiedienst zal zijn in verband met 

de vakantie van pastor Brouwers? 

 dat er op woensdag 15 juli 2015 een openluchtconcert is van de Harmonie in de tuin van de Sint-Odulphus 

pastorie om 19.00 uur? 

 dat er op woensdag 22 juli 2015 om 19.00 uur in de kapel van Aarle een H. Mis is ter intentie van “de vrouwen 

van Nu”? 

 dat er een viering is in de openlucht op zondag 26 juli 2015 bij de kapel in Aarle om 10.00 uur om hun feestdag te 

vieren? 

 dat er bij de kapel in de Vleut op zondag 16 augustus 2015 een viering is in de open lucht om 10.00 uur om Maria 

ten Hemelopneming te vieren? 

 dat er op donderdag 20 augustus 2015 een bedevaart is naar Kevelaer, zie voor meer informatie in het Dulfke en 

Groeiend Best? 

 dat er op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 september 2015 weer een Ontmoetingstriduüm gehouden zal 

worden in de Prinsenhof, waarbij mensen zijn uitgenodigd uit heel de parochie Sint-Odulphus van Brabant? 

 dat er op zondag 6 september 2015 weer vriendschapsdag gehouden zal worden voor de leden van de SBO 

(Stichting Behoud Odulphuskerk) aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur? 

 dat de kerk open zal zijn in het weekend van 12 en 13 september 2015 vanwege Open Monumentendag, zie voor 

verdere informatie het Dulfke? 

 wist u dat het eerst volgende pastoriegesprek gehouden zal worden op 24 september 2015 om 19.00 uur in de 

pastorie van de Sint-Odulphuskerk? Jos van der Heijden komt dan een presentatie geven over het project Harapan 

over het ontstaan, de  doelstelling en de werkwijze 

 de contactgroep van de Sint-Odulphuskerk onlangs afscheid heeft genomen van de penningmeester Ans van 

Loosdregt? Graag willen we namens de contactgroep Ans nogmaals bedanken voor haar inzet.  

 Johan en Krista Rijndorp en Elly en Henk Boots langere tijd vrijwilligerswerk hebben gedaan in Oeganda? Zij hebben 

dit gedaan bij twee kleine projecten. Baby's en kinderen die het zonder hulp niet of moeilijk zouden redden worden 

opgevangen, krijgen onderdak, verzorging en medische zorg, en worden zodra het kan teruggeplaatst bij (pleeg)ouders. 

Door het directe contact met deze projecten kunnen deze Bestenaren goed volgen hoe de donaties worden besteed. 

Als u mee wilt helpen kunt u dat doen door storting op rekening NL54INGB0001121144 van de Diaconie van de 

Protestantse Kerk (voor belasting aftrekbaar) onder vermelding van Oeganda. 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  

We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 

21 februari 2015  Piet van Gaal     78 jaar 

14 april 2015  Wies Gouw-Heijs    84 jaar 

21 april 2015  Nol van Heerebeek    87 jaar 

22 april 2015  Jan van der Hamsvoort    72 jaar 

27 april 2015  Sjaantje Schepens-Hazenberg   86 jaar 

29 april 2015  Toos van Loosdregt-Wagenmakers  91 jaar 

29 april 2015  Frank Bogers     51 jaar 

5 mei 2015  Sjaan Leenders-Smetsers    79 jaar 

7 mei 2015  Janus van Loosdregt    97 jaar 

18 mei 2015  Mien van Laarhoven-Brugmans   83 jaar 

                  

                    In onze parochiekerk zijn gedoopt:  

                    Cash Leblanc           op 5 april 2015                     Lisa Smetsers op 26 april 2015  

                    Zoë de Wilde op 10 mei 2015                     Luuk Evers  op 10 mei 2015 




