
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in deze 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 we de nieuwe activiteitenfolder toegevoegd. 

Hierin vindt u alle extra activiteiten en bijzondere vieringen t/m de zomervakantie overzichtelijk bij elkaar. Halverwege 

juni komt de nieuwe folder uit welke we bij de volgende nieuwsbrief zullen voegen.  

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. 

 

Bestrating garages Pastorie 

De bestrating voor de garages, aan de zijkant van de Pastorie, is de afgelopen weken geheel opnieuw gelegd. Door o.a de 
wortels van de bomen was de bestrating op diverse plaatsen omhoog gekomen. Dit leverde regelmatig struikelgevaar op. 
Afgelopen weken is de oude bestrating geheel verwijderd en is geheel opnieuw aangebracht. Hierbij zijn de bestaande 
stenen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. 
 

     
    bestrating voor  werkzaamheden                   tijdens werkzaamheden   werkzaamheden gereed 
 
Alziend oog gerestaureerd 

Kortgeleden is in de hal van de kerk (onder de toren, boven de deur van de invalide ingang) het raam met "het alziende 

oog" uit 1884 vernield. Inmiddels is het raam volledig gerestaureerd. Om in de toekomst vandalisme te voorkomen wordt 

binnenkort nog wel een voorzetraam geplaatst. 

 

 
               voor restauratie                                                                                               na restauratie 
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Vasten actie 2017 

Dit jaar is het campagneproject El Salvador. Dit land ligt in Midden-Amerika en het 
heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, proberen vaak wat groente of fruit 
te verbouwen. Toch heeft het land ook minder mooie aspecten. Voor het project bezochten we Popotlan, een wijk van 
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. In sommige wijken zijn drugsbendes actief. Die vechten vaak met elkaar, 
bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat. In de wijk Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er drie 
bendes zijn. Die vechten regelmatig met elkaar én met de politie. Daarom moeten de kinderen in Popotlan extra 
voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun kinderen op straat spelen. De zusters van de 
Beschermengel hebben in Popotlan een jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de zusters is en de 
kinderen kunnen hier dus veilig komen om te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van dansen en muziek tot 
sporten, maar de kinderen leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten 
of te schelden.  

De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze 
onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen in Popotlan?  Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig 
kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, waar de kinderen groente 
en fruit leren verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan ook overdragen aan hun ouders. Deze ‘stedelijke moestuin’ 
zal beplant worden met groenten en traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een maaltijd krijgen in het 
jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan. U kunt helpen door uw bijdrage over te maken of in een envelop in te 
leveren in de Sint-Odulphuskerk of op het parochiecentrum 

Wist u dat: 

 U deel kunt nemen aan de vastenactie door uw bijdrage in een envelop te doen en in te leveren in de Sint-
Odulphuskerk. 

 Er een nieuwe activiteitenfolder is waar alle bijzonder activiteiten en diensten staan vermeld. Deze folder hebben 

we bij deze katern en nieuwsbrief toegevoegd. 

 
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 

 

 

11 oktober 2016 Thera Alemans-Waalen 89 jaar 
12 oktober 2016 Janus van Kollenburg 89 jaar 
13 oktober 2016 Pieter Maas   62 jaar      

1 november 2016 Mathies Harks 82 jaar 
11 november 2016 Walter Suetens 79 jaar 
22 november 2016 Annie v.Peperstraten-de Brouwer 70 jaar 
26 november 2016 Evelien Imankhan  78 jaar 
28 november 2016 Annie van den Oetelaar-de Wert 83 jaar 
18 december 2016 Huub van Bree 85 jaar 
21 december 2016 Pierre van Heugten 91 jaar 
22 december 2016   Martien Scheepens  87 jaar 
30 december 2016 Lies van Laere-van Waterschoot 87 jaar 

7 januari 2017 Diny Duinkerken-de Koning 85 jaar 
18 januari 2017 Piet Wouters 84 jaar 
2 februari 2017    Frits Caris 85 jaar 
9 februari 2017     Kees Heunks 88 jaar 

13 februari 2017 Jan Kroot 78 jaar 
7 maart 2017 Harrie van de Loo  76 jaar 

14 maart 2017 Jo Spierings  79 jaar 
   

                                    In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

Zondag 23 oktober 2016:      Alexander Megens. 

Zondag 11 december 2016:   Vince Timmermans. 

Zondag 18 december 2016:   Krisje Eijkemans. 

Zondag 18 december 2016:   Evi de Laat. 

Zondag 12 maart 2017:         Max van Kemenade. 


