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. Tevens hebben we de nieuwe activiteitenfolder
toegevoegd. Hierin vindt u alle extra activiteiten en bijzondere vieringen t/m oktober 2017 overzichtelijk bij elkaar.
Halverwege september 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.odubest@odulphusvanbrabant.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphus. U kunt dit natuurlijk ook
middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren.
Vieringen live te volgen via de website
Het is al geruime tijd mogelijk om de reguliere vieringen in de Sint-Odulphuskerk live te
beluisteren. Dit geldt dan voor met name de viering op zaterdag om 17:00 uur en de viering van
zondag om 9:30 uur. De vieringen zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. U kunt ze ook beluisteren
op onze website.
http://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/vieringen/kerkradio-sint-odulphus-best/
Vervanging motoren en besturing klokken
Misschien heeft u de afgelopen tijd het geluid van de zware klok in de toren van de
Sint-Odulphuskerk gemist. De motor van deze klok is kortgeleden doorgebrand. Op
korte termijn worden alle motoren en de bijbehorende besturingskasten vervangen.
Dit is nodig aangezien zowel de motoren als de besturingen tussen de 20 en 25 jaar
oud zijn.
Restauratie engelen bij Mariabeeld
Nadat we het Mariabeeld in de kerk hebben laten restaureren zijn nu de beide engelen, welke
bij Maria staan, aan de beurt. Mia Welvaarts heeft de beide engelen inmiddels heel mooi
gerestaureerd.

M25 zoekt goede doelen
M25 is een groep (voornamelijk) jongeren die in de parochie geregeld de handen uit de
mouwen steekt met activiteiten voor de (kwetsbare) medemens en daar ook nog eens veel
plezier aan beleeft! Ze organiseren activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra, voor de
Voedselbank, voor ouderen of gehandicapten, of helpen iemand die wel eens een steuntje in
de rug kan gebruiken. Voor de periode na september 2017 zijn ze nog op zoek naar
activiteiten of mensen in Best die hun hulp kunnen gebruiken. Weet U nog iemand die de
hulp van M25 kan gebruiken? U kunt uw verzoek per email richten aan:
activiteiten.odubest@odulphusvanbrabant.nl of op papier inleveren op het Parochiecentrum.

Wist u dat:
 Er een nieuwe activiteitenfolder is waarin alle bijzondere activiteiten en diensten staan vermeld. Deze folder
hebben we bij deze katern en nieuwsbrief gevoegd.
 De vieringen in de kapellen op de woensdagen van de even kalenderweken in Aarle en op de woensdagen van de
oneven kalenderweken in de Vleut om 19.00 uur worden gehouden.
 Er een tuinconcert is op zondag 2 juli 2017 in de tuin van de Pastorie na de H. Mis van 10.30 uur tot 11.30 uur.
 Er een Kinderviering is op zondag 9 juli 2017 om 11:00 uur met als thema "Ik ga op reis". Deze viering is speciaal
voor kinderen van 3 tot 10 jaar uiteraard met hun broertjes/zusjes, vaders en moeders en opa’s en oma’s.
 We op zondag 23 juli 2017, bij de kapel in Aarle, Joachim en Anna vieren met een H. Mis om 10.00 uur in de
openlucht, in de kerk is dan geen viering.
 Er op woensdag 26 juli 2017, de dag van Joachim en Anna, een H. Mis is in de kapel van Aarle om 19.00 uur.
 U op donderdag 17 augustus 2017 mee kunt op Bedevaart naar Kevelaer. Meer informatie vindt u op de website en
in de nieuwsbrief.
 Wij op zondag 20 augustus 2017 Maria ten Hemelopname vieren met een viering in de openlucht bij de kapel in de
Vleut om 10.00 uur. Er is in de kerk dan géén viering.
 Op zondag 27 augustus 2017 de SBO (Stichting-Behoud-Odulphus) zijn genootschapsdag met een samenzijn na de
viering van 10.30 uur heeft.
 Van dinsdag 5 september 2017 tot en met donderdag 7 september 2017 weer het jaarlijks ontmoetingstriduüm in
de Prinsenhof wordt georganiseerd.
 Er op zondag 10 september 2017 's middags om 15.00 uur een orgel concert is in de Sint-Odulphuskerk.
 Er op donderdag 21 september 2017 om 19.00 uur een gebedsdienst gehouden wordt. Deze is speciaal voor de
nabestaanden die in de afgelopen tijd van iemand afscheid hebben moeten nemen.
 Er op zondag 15 oktober 2017 om 15.00 uur het Odulphus-Najaars-Concert plaatsvindt.
 Er op dinsdag 17 oktober 2017 en 7 november 2017 om 19:00 twee avonden georganiseerd worden over Luther in
het kader van het Lutherjaar. Wij kijken samen naar een stukje film over Luther en daarna hebben wij er nog een
gesprek over. De avond wordt gehouden in de Pastorie van de Sint-Odulphuskerk.
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
14 maart 2017
31 maart 2017
9 april 2017
13 april 2017
23 april 2017
3 mei 2017
8 mei 2017
8 mei 2017
9 mei 2017
12 mei 2017
31 mei 2017

Jo Spierings
Toos van Tartwijk
Miet van Nunen-van der Steen
Betje Smetsers-Swaans
Matien Hubers
Luka van Loon
Ad de Koning
Anna Spierings- van Summeren
Mien Stabel-van de Wal
Broer Walravens
Betsie Caris -de Lepper

79 jaar
98 jaar
87 jaar
86 jaar
83 jaar
8 dagen
68 jaar
92 jaar
82 jaar
79 jaar
84 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Zondag 30 april 2017
Ceylan Schellens.
Zaterdag 27 mei 2017
Daan Evers.
Zondag 28 mei 2017
Laura Strijbosch.
Zondag 18 juni 2017
Eva Kuipers.

