
                  

 

 

Juni 2018 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt weer 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 oktober 2018 overzichtelijk bij 

elkaar. Halverwege september komt de nieuwe folder uit, die we bij de volgende Nieuwsbrief zullen voegen.  

Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben, dan kunt u deze 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. 

 

 

Opknapbeurt sacristie 

Afgelopen maanden is, mede door financiële steun van de SBO, de sacristie in de kerk opgeknapt. De verlichting is 

vervangen, de wanden en plafonds zijn geschilderd en de vloer is opnieuw in de lak gezet. Het resultaat is erg mooi 

geworden. 

 

 

M25 op zoek naar 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 een steuntje in de 

rug kan gebruiken. Voor de periode na september 2018 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 e-mail 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 dit Katern en de 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 1 juli in de tuin van de pastorie na de H. Mis van 10.30 uur. 

 er op diezelfde zondag vanaf 14.30 uur een kinderbedevaart is naar Sint-Odulphus vanuit de Nectariusparochie in 

Eindhoven met een processie om de kerk naar de tuin, waar 

vervolgens een picknick wordt gehouden. 

 er op woensdag 25 juli een H. Mis is in de kapel van Aarle om 

19.00 uur, met de ‘Vrouwen van nu’. 

 we op zondag 29 juli, bij de kapel in Aarle, Joachim en Anna 

vieren met een H. Mis om 10.00 uur in de openlucht.  

Er is in de kerk dan géén viering. 

 er op zondag 5 augustus na de viering van 09.30 uur weer 

gelegenheid is om samen koffie drinken te drinken en elkaar te 

ontmoeten. 
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 we op woensdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming gedenken met een viering in de openlucht bij de 

Mariakapel in de Vleut om 19.00 uur. Er is in de kerk dan géén viering. 

 u op donderdag 16 augustus mee kunt op bedevaart naar Kevelaer. 

Meer informatie vindt u op de website, in het Parochiecentrum en in de 

folderstandaard in de kerk en de kapellen. 

 er op zondag 19 augustus om 10.00 uur, een viering t.g.v. Maria ten 

Hemelopneming is, in de openlucht bij de kapel in de Vleut.  

Er is in de kerk dan géén viering. 

 op zondag 26 augustus de SBO (Stichting-Behoud-Odulphus)  

zijn ‘Genootschapsdag’ houdt, met een samenzijn in de pastorietuin  

na de viering van 10.30 uur.  

 van dinsdag 4 september t/m donderdag 6 september  weer het 

jaarlijks ‘Ontmoetingstriduüm’ in de Prinsenhof wordt georganiseerd. 

 we in het weekend van 8 en 9 september weer deelnemen aan de ‘Open Monumentendag’. 

 op zondag 23 september het 25-jarig jubileum van diaken van Lieverloo wordt gevierd om 11.00 uur in de  

H. Antoniuskerk. 

 we op donderdag 4 oktober om 18.00 uur de dieren zegenen bij de kapel in de Vleut. 

 op zondag 21 oktober om 15.00 uur het Odulphus-Najaars-Concert plaatsvindt 

 
 

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

  3 maart 2018     Marie van den Berk-Dingemans              94 jaar 

  6 maart 2018    Marianna Loots-Kaandorp                 68 jaar 

11 maart 2018    Hella Reijnders-van der Heijden              76 jaar 

16 maart 2018    Wim Merks                                          60 jaar 

20 maart 2018    Willemien Toebes                      86 jaar 

20 maart 2018    Sien Sleegers-Dingemans            93 jaar 

25 maart 2018    Ton Beerens                          71 jaar 

26 maart 2018    Piet Netten                                71 jaar 

27 maart 2018    Nettie Brunenberg-Meesen      90 jaar 

29 maart 2018    Dries van Keulen                   86 jaar 

 2  april 2018    An van Eijndhoven-Withagen            92 jaar 

11 april 2018    Jo Smulders                                  81 jaar 

19 april 2018    Jeanne van der Vleuten-van Breugel     85 jaar 

23 april 2018    Harrie Slaats                        89 jaar 

25 april 2018    Harry van Kessel                   79 jaar 

21 mei 2018    Leny van Hoof-Leijtens                      82 jaar 

27 mei 2018    Anneke Gloudemans-van Zeeland          88 jaar 

 
 
  

 In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

8 april             Fenna Bressers. 
26 mei            Stef van Haaren. 
27 mei            James de Jong. 
2 juni              Bruce van Houtum. 
10 juni            Jacey Robert. 
10 juni            Bobby van Loon. 

 
 


