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. Het is april; het voorjaar breekt aan, we maken ons op
voor Pasen. Een nieuw begin. De vieringen rond de paasdagen vindt u in de Nieuwsbrief. Bij deze Nieuwsbrief en het
katern treft u ook weer de nieuwe activiteitenfolder van april 2019 tot en
met juni 2019 aan. Wij hopen u tijdens één van de vieringen of bijzondere
activiteiten te mogen ontmoeten.
Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op dit 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.
Zij kregen iets extra’s
Het is onze gewoonte om elk jaar tijdens de vrijwilligersavond enkele mensen, als dank
voor hun inzet, een speldje te geven van onze kerk. Natuurlijk zijn wij iedereen
dankbaar om alles wat onze vrijwilligers doen en iemand die wordt onderscheiden zal
zich ook wel ervan bewust zijn, dat wij elkaar dragen en dankzij elkaar inzet voor
anderen kunnen laten zien. Toch is iedere inzet zeer bewonderenswaardig en sommigen
hebben ook al heel wat jaren hun diensten gewijd aan onze parochiegemeenschap. Dus
tussen een heel gezellig spel door met als titel “ Ik hou van Holland” hebben wij vier
mensen willen eren met deze onderscheiding. Dat waren dit jaar: Maria van de Wiel, die
nu met grote creativiteit en inzet de leiding op zich heeft genomen van onze groep die
de kerk versiert. Maria Jansen, zij kon die avond niet aanwezig zijn, maar heeft de speld
thuis bezorgd gekregen. Naast vele taken in het verleden is zij op het moment de
afgevaardigde in de Raad van Kerken Best, namens heel de parochie Sint-Odulphus van
Brabant. Piet van Overbeek die ook vele taken vervult, naast trouwe uitvaartacoliet en
kerkhofmedewerker is hij bovendien degene die zorg draagt voor de Maria
Assumtakapel waar nu het mooie beeld in staat van Maria, moeder van de Vleut. Als
vierde hebben wij Jan van Heerebeek onderscheiden om zijn accurate en trouwe
bezorging van al onze parochiemededelingen, vroeger wekelijks van ‘t Dulfke en
tegenwoordig van de Nieuwsbrief, de Vastenactie en de actie Kerkbalans. Hij
coördineert dit met een groep trouwe medewerkers, wat wel heel duidelijk uitdrukt dat wij alles samen doen. Bovendien
hebben wij ook weer een paaskaars weggegeven, nu dus van 2018. Deze kaarsen zijn zeer uniek, omdat zij beschilderd zijn
door Leo van der Sangen. Dit jaar is hij aangeboden aan Joke en Fried van Aken. Ook zij staan wekelijks klaar, Fried als
collectant en Joke op woensdag in het parochiecentrum en als hulpkoster, als lector en lid van de werkgroep
doopvoorbereiding.
Dré Brouwers, pastor
Vastenactie 2019
In deze Nieuwsbrief vind u meer informatie over de Vastenactie en het vastenactiezakje. De opbrengst van de Vastenactie
in onze parochie gaat dit jaar naar de actie “Schoon water verandert alles”. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon
water dichtbij mensen brengen en daarmee worden levens blijvend veranderd! U kunt het zakje afgeven op het
Parochiecentrum of in de collectebus in de Sint-Odulphuskerk deponeren.

Urn begraven in de natuur en toch dichtbij huis
Op de Odulphusbegraafplaats in Best hebben de vrijwilligers van de begraafplaats
in samenwerking met de vrijwilligers van het IVN een bijzonder mooie
groenstrook gerealiseerd met natuurlijke beplanting, een insectenhotel, zitbankjes
en een wandelpad. Het is volop lente en we nodigen u uit een kijkje te komen
nemen en deze wandeling over de groenstrook te maken en te luisteren naar het
gezang van de vogels. U gaat door de poort rechtsaf naar het kapelletje, daar vindt
u het wandelpad dat helemaal doorloopt tot het strooiveld rechts achteraan op de
begraafplaats. Deze strook heeft méér in huis dan wandelen of mijmeren op een
van de bankjes. Nabestaanden kunnen er op een zelfgekozen plek de as van hun
overleden dierbare begraven. U kiest hiertoe bij het crematorium voor een
biologisch afbreekbare asverpakking. In samenspraak met de beheerder van de
begraafplaats wordt een plek gezocht. Uw dierbare op een vertrouwde plek dicht
bij huis en anderzijds ook buiten in de natuur, omringd door bomen, struiken en
vogels. Voor u als nabestaande is de laatste rustplaats wellicht hiermee goed
bereikbaar voor een bezoek. Ook zien we dat nabestaanden elkaar ontmoeten op
de begraafplaats en daarmee in de gelegenheid zijn een troostend gesprek te
hebben. Dat is voor velen van onschatbare waarde en betekenisvol. Daarbij hoeft u
zich geen zorgen te maken over een bovengronds grafmonument want dat is niet
nodig bij deze vorm van begraven. Wel hebben we gedacht aan een klein
markeringsteken zodat de plek voor u is terug te vinden. De kosten van deze vorm
van urnbegraving zijn hetzelfde als die van de urnenwand en het urnengraf. Voor
meer informatie over urn begraven in deze groene strook kunt u mailen of bellen
met de begraafplaatsbeheerder: begraafplaats.oso@odulphusvanbrabant.nl of 06 53135065.

Insectenhotel begraafplaats
Bezoekgroep voor zieken
De leden van de bezoekgroep voor zieken en ouderen van de parochiekerk zouden u graag een bezoekje willen brengen,
om een luisterend oor te bieden of ter ondersteuning in moeilijke periodes van ziek zijn. Bezoek is mogelijk in het
ziekenhuis, verpleeghuis of gewoon bij u thuis. Indien u bezoek op prijs stelt, is het van belang dat u zelf, familie of kennis
contact opneemt met het parochiecentrum tel: 0499-375698 (op werkdagen van 9-12 uur). Medewerkers van het
parochiecentrum zullen uw verzoek doorgeven aan de coördinator van de bezoekgroep.
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
1 december 2018
Johan van der Vleuten
74 jaar 5 januari 2019
Tini van Kollenburg
1 december 2018
Ben van der Looij
78 jaar 8 januari 2019
Riet Foudraine-Ockhuizen
5 december 2018
Jan van de Sande
85 jaar 15 januari 2019
Harrie Bressers
5 december 2018
Jan Schepens
78 jaar 2 februari 2019
Charles Loots
7 december 2018
Rene Sevriens
87 jaar 5 februari 2019
Nout van de Langenberg
7 december 2018
Martien Poos
90 jaar 13 februari 2019 Theo Walravens
9 december 2018
Riet van Hulten-Berkers
87 jaar 14 februari 2019 Tiny Fiolet-van Kemenade
9 december 2018
Nelly Jansen-Toten
93 jaar 14 februari 2019 Diny van Elderen-Franse
10 december 2018
Levi van Loon
7 dagen 15 februari 2019 Truus Hagenbeek-Stabel
12 december 2018
Cor van den Nieuwenhuisen 87 jaar 15 februari 2019 Antoon van de Sande
18 december 2018
Joke Mans-Vervoort
93 jaar
23 december 2018
Niels van Elderen
53 jaar
24 december 2018
Wim Jansen
82 jaar
In onze parochiekerk zijn gedoopt:
1 december 2018
Lucas Coolen
13 januari 2019
Noud van Nuland
13 januari 2019
Sepp Bertens
13 januari 2019
Sophie van Gemert
20 januari 2019
Sacha Damen
3 februari 2019
Riv Janssen

75 jaar
80 jaar
84 jaar
82 jaar
82 jaar
83 jaar
91 jaar
93 jaar
79 jaar
82 jaar

