Beste mensen,
Voor u ligt alweer 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 2019 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 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.
Gemengd Sint-Odulphuskoor in de Sint Jans’ Kathedraal in Den Bosch
Op zaterdagavond 18 mei 2019 heeft het gemengd Sint-Odulphuskoor de viering in
de Sint Jan’s Kathedraal in Den Bosch opgeluisterd. Begeleidt door organist Gerard
Beenker en onder leiding van dirigent Leo Smeets werden onder andere de volgende
stukken ten gehore gebracht: Jubilate Deo, Ave Verum, Sanctus Benedictus Sanctus,
Agnus Dei, Ego Sum Vitis Vera en Regina Caeli Laudate Dominum. Het was een
mooie en onvergetelijke ervaring.
De glans van koper
In deze periode worden de koperen voorwerpen in onze kerk bewerkt, zodat ze de komende tien jaar niet meer gepoetst
hoeven te worden. In de kerk hebben wij veel voorwerpen van koper en messing, dat is wat wij meestal koper noemen, dat
is dus geel koper, terwijl het echte koper meer rood van kleur is. Wij noemen dat dan ook vaak rood koper. Vaak zijn de
kerkelijke ornamenten zoals kandelaars in beide soorten uitgevoerd. Bovendien zijn ze vaak bewerkt met krullen en
versieringen. U zult begrijpen dat het een heel werk is om al die kandelaars schoon te maken. Dat doet een vrijwillige
werkgroep van dames en heren twee keer per jaar bij de grote feestdagen. Het poetsmiddel dat men gebruikt laat dan vaak
witte of groene sporen na tussen de richels van de ornamenten. Die worden dan met een tandenborstel weg gepoetst,
kortom arbeidsintensief en langdurig werk. Nu hebben wij voor een aantal kunstvoorwerpen een bedrag gekregen van het
bestuur van Odulphus van Brabant, maar wij komen nog wel wat geld tekort. Voor de koperen voorwerpen die het meest
in het oog springen nog ongeveer 600 euro. Misschien is het een aardig idee om voor dit bedrag naar sponsors te zoeken.
U bent vriendelijk daarvoor uitgenodigd. De kandelaars van de zijaltaren zijn inmiddels weer terug. Op 31 mei, de dag dat
dit stukje geschreven is, is het de dag van Maria Visitatie. Het bezoek van Maria aan Elisabeth: het is de dag dat in alle
bedevaartoorden de meimaand wordt afgesloten met een plechtigheid. Ons geloof heeft altijd een geestelijke kant, maar
ook een materiële kant en beide aspecten helpen om het geloof te laten landen in het leven van alledag en in de
verantwoordelijkheid die wij voelen voor onze idealen. Zo zou je kunnen zeggen, de glans van koper straalt een welkom
uit naar de bezoekers van onze kerk.
Pastor Brouwers
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Bedevaart naar Kevelaer
Op donderdag 22 augustus 2019 gaan we weer op bedevaart naar het Duitse plaatsje Kevelaer. Dit jaar is het thema “Heer,
naar wie zouden wij gaan?”. Toen Jezus aan de twaalf apostelen vroeg of ook zij hem wilden
verlaten antwoordde Petrus Hem: “Heer naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van
eeuwig leven”. Ook de moeder van Jezus, Maria, is voor veel gelovigen een bron van inspiratie,
bemoediging en kracht, zeker voor wie in nood verkeert. Kevelaer is een bekend Mariabedevaartsoord en de ideale plaats om samen het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook
zeker tijd om het gezellige stadje met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken.
Deze bedevaartsdag wordt voor de 277e keer georganiseerd door de “Broederschap der Processie
naar Kevelaer voor Eindhoven en omliggende gemeenten”. U krijgt gelegenheid om deel te nemen
aan een plechtige eucharistieviering in de Mariabasiliek en aan het Lof. De Kruisweg wordt
gebeden in het beeldenpark en voor mensen die slecht ter been zijn in de Pax Christikapel en er is
een afsluitende viering met zegening van kaarsen en devotionalia in de Basiliek.
Voor nadere informatie over het dagprogramma zie website www.eindhoven-kevelaer.nl.
De reis gaat per luxe touringbus. We vertrekken vanuit Best rond 8.00 uur, de precieze tijd en
opstapplaats worden na opgave nog telefonisch verstrekt. Er kan een rollator of een inklapbare rolstoel mee. Graag dit bij
aanmelding doorgeven. Pelgrims die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen alleen mee als ze een begeleider hebben.
U kunt zich tot 1 augustus 2019 aanmelden bij Joke en Fried van Aken: per e-mail jokevanaken@home.nl of telefonisch
tel. 0499-310807. De kosten voor de bedevaart bedragen € 17,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar € 8,00). Het te betalen
bedrag graag voor 1 augustus 2019 overmaken naar rekeningnummer NL10RABO 0101011504 t.n.v. G.H.G. van Aken.
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
13 maart
15 maart
28 maart
30 maart
31 maart
8 april
17 april
17 april
26 mei
29 mei
3 juni

Nicole van Schijndel-de Jong
Marietje de louw-van de Meulengraaf
Frans Gouw
Jan van Oorschodt
Jac Mutsaers
Cor Walravens
Paul van den Broek
Wim Sprenger
Piet van de Ven
Riet van Kollenburg
Jasna Legius

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
31 maart
Mats Vink
12 mei
Luna Classens
6 april
Luca del Maffeo

53 jaar
92 jaar
95 jaar
86 jaar
82 jaar
87 jaar
82 jaar
86 jaar
89 jaar
85 jaar.
66 jaar.

