
Beste mensen,

Voor u ligt een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in dit 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 tot en met december 2017 overzichtelijk bij
elkaar. Halverwege december komt de nieuwe folder uit die we bij de volgende Nieuwsbrief zullen voegen.
Mocht u informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben, dan kunt u die 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.

Sint-Odulphuskerk ook te volgen via Facebook

Sinds kort worden bijzondere activiteiten, diensten, algemene informatie en leuke foto's
via Facebook gedeeld. We zouden het fijn vinden als u deze pagina “liked” en deelt zodat
we u ook via deze weg op de hoogte kunnen houden van het laatste nieuws.
Sint-Odulphus van Brabantparochie - Odulphuskerk Best
https://www.facebook.com/OdulphuskerkBest/

Nieuwe activiteitenfolder

De nieuwe activiteitenfolder met de activiteiten van september tot en met december 2017
is beschikbaar. We hebben een exemplaar bij de nieuwsbrief en de katern gevoegd. Deze
is tevens te vinden en te downloaden op onze website. Extra exemplaren kunt u vinden
op één van de onderstaande plaatsen in Best:
- In de kapellen in de Vleut en de Heikant.
- In het Parochiecentrum in de Hoofdstraat in Best
                         (geopend op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur).
- In de folderstandaard achterin de Sint-Odulphuskerk.
- Op het informatiebord bij de AH Boterhoek of Plus Erwin Kenter.

Link voor downloaden van de folder:
http://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/agenda/

Nieuwe opzet weekoverzicht

Achterin de kerk vindt u een standaard met diverse folders. Sinds enkele weken
kunt u hier een nieuw weekoverzicht vinden. In dit overzicht staan de gegevens
van de vieringen, de misintenties en extra informatie voor de komende week. Ook
vindt u wekelijks een mooie tekst of gebed ter bezinning. Wilt u het
weekoverzicht wekelijks per email ontvangen dan kunt een email sturen aan:
activiteiten.odubest@udulphusvanbrabant.nl.
Het weekoverzicht is wekelijks te downloaden via onze website.



Wist u dat:

· de restauratiewerkzaamheden van de motoren en de besturingskasten van de klokken inmiddels geheel zijn
afgerond? We kunnen weer genieten van het luiden van alle klokken. De kosten voor deze restauratie zijn geheel door
de bijdrage van de SBO, Stichting Behoud Odulphuskerk, betaald. Hiervoor danken we namens de contactgroep en de
parochianen alle leden van de SBO.

· we iedere 1e zondag van de maand, na de viering van 9:30 uur, koffie drinken in de kerk om elkaar te
ontmoeten?

· er op woensdag 4 oktober om 19:00 uur weer een dierenzegening is bij de Mariakapel de Vleut? Iedereen is
welkom met hun grote en kleine dieren om ze te laten zegenen.

· op zondag 15 oktober 2017 om 15.00 uur het Odulphus-Najaars-Concert in de Sint-Odulphuskerk plaatsvindt?
Meer informatie over het programma vindt u  ook op onze website.

· er een kinderviering is op zondag 29 oktober 2017 om 11:00 uur met als thema "Engelbewaarder"? Deze viering is
speciaal voor kinderen van 3 tot circa 10 jaar, uiteraard met hun broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s en
alle andere belangstellenden.

· 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.

· er op donderdag 2 november om 19:00 uur een Allerzielenviering is? Aansluitend zegenen we de graven op het
Odulphuskerkhof.

· we op zaterdag 11 november om 17:00 uur Sint-Maarten vieren? We doen dit met een verhaal opgeluisterd door
zang van de Gouden Appeltjes en daarna een korte lampionnenoptocht langs de kerk naar de tuin van de pastorie,
waar iedereen op chocolademelk en Sint-Maartensbroodjes zal worden getrakteerd.

· er op vrijdag 17 november in de Sint-Odulphuskerk, van 20:00 – 21:00 uur, een concert is van het Symfonie
Orkest uit Best?

· de viering van zaterdag 18 november  om 17:00 uur wordt opgeluisterd door de Seniorenkapel uit Best?
· er een kinderviering is op zondag 26 november 2017 om 9:30 uur met als thema "Sinterklaas"? Wellicht brengt de

Goedheiligman ook een bezoek aan onze kerk?
· er op zondag 26 november een Open Kerkendag is waarbij ook onze Sint-Odulphuskerk opengesteld is?
· er een kinderviering is op zondag 10 december 2017 om 11:00 uur met als thema "Op weg naar Kerstmis"? Deze

viering is speciaal voor kinderen van 3 tot circa 10 jaar, uiteraard met hun broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa’s en
oma’s en alle andere belangstellenden.

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

8 juni 2017 Joke van Abeelen-der Kinderen         81 jaar
10 juni 2017 Jo Gijselhart                                             88 jaar
10 juni 2017 Gerda v.d.Vorstenbosch-v.d. Pas           85 jaar
11 juni 2017 Flip Hartgring                                          94 jaar
21 juni 2017 Mia van Keulen-Monen                           77 jaar
30 juni 2017 Marietje v.d. Sande-Breekelmans             84 jaar
2 juli 2017 Jo Thoonen 85 jaar
7 juli 2017 Joop Stabel 79 jaar
10 juli 2017 Truus v.d.Vorst-Schellens 87 jaar
5 augustus 2017 Mia v.Kroonenburg-v.Kemenade 85 jaar
7 augustus 2017 Jo van den Boom-v.d. Velden 89 jaar
20 augustus 2017 Jan Smetsers 87 jaar
27 augustus 2017     Jan van Riel 84 jaar
1 september 2017 Betsie van der Velden-Schepens 90 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
18 juni 2017             Eva Kuipers
25 juni 2017             Sarie van Sambeeck
15 juli 2017              Guus van den Broek
13 augustus 2017     Sam van den Hout


