Beste mensen,
Voor u ligt een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden; zo hebben
we afscheid genomen van de Sint-Odulphuskapel. Een bijdrage hierover treft u aan in de nieuwbrief en op de website.
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 ziet u alle extra activiteiten en bijzondere vieringen tot en
met december 2019 overzichtelijk bij elkaar. 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 en op PleinBest
Al 2 jaar zijn we actief op social media. Vorig jaar konden we melden dat we 120 volgers hadden, vandaag de dag zijn we
inmiddels de 300 volgers gepasseerd. Tegenwoordig worden de bijzondere vieringen, activiteiten en
nieuwsitems ook bekend gemaakt via PleinBest. PleinBest is een initiatief voor en door bewoners
van Best en drijft op enkele vrijwilligers die als buurtverbinder aan het initiatief verbonden zijn. De
buurtverbinders zijn een groep enthousiaste Bestse vrijwilligers die het PleinBest beheren en
verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners, organisaties en
ondernemingen. Op dit online plein zie je vanalles van wat er in het dorp te doen is en leeft. Met
PleinBest wil men bereiken dat zowel online als op straat Bestenaren zich (meer) met elkaar
verbinden! We kunnen namelijk lokaal maatschappelijk veel winnen als we elkaar sneller en
beter kunnen vinden. Denk aan uitwisselen van nieuws, evenementen, kennis, uitlenen van
gereedschap, vinden van vrijwilligers, zoeken van informatie etc. etc. Neem eens een kijkje op
www.Pleinbest.nl.
Uiteraard is het internet een mooi medium om één en ander te delen maar natuurlijk kunt u
ook alle informatie vinden in de activiteitenfolder die weer bij deze katern is toegevoegd.
Genootschapsdag SBO 2019
Zondag 25 augustus jl. was de jaarlijkse genootschapsdag van Stichting Behoud
Odulphuskerk (SBO) in Best. Ook dit jaar vond deze bijeenkomst plaats in de tuin van de
pastorie onder een stralende hemel. De aanwezigen werden onthaald met koffie en
worstenbrood; later werd het traditionele glas met erewijn - of jus d'orange - geheven op
de bloeiende SBO. De muzikale omlijsting van deze gezellige bijeenkomst was in handen
van familiekoor Van den Biggelaar. Tussen de liederen door werd door de voorzitter
stilgestaan bij het afgelopen jaar. Met name was er een woord van dank voor de
kascommissie, die de cijfers akkoord heeft bevonden. Ook werd stilgestaan bij het
beleidsplan. Dit beleidsplan is bijna gereed en zal, zodra het door het bestuur is
goedgekeurd, ter beschikking van de leden worden gesteld. Omdat Jo Lips heeft
aangegeven te stoppen als secretaris van de SBO, werd een oproep gedaan om een
plaatsvervanger(ster) te vinden. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden.
In 1988 werd de SBO opgericht. Hoofddoel van de SBO is het inzamelen van geld voor
de restauratie en het behoud van de Sint-Odulphuskerk in Best. De stichting heeft een
trouwe vriendenkring die met een donatie van € 25.- of meer per jaar zorgt voor financiële ruimte. Uit handen van SBOvoorzitter Kees Scheepens ontving pastor Brouwers dit jaar een cheque ter waarde van € 12.500,- te besteden aan
voorzetramen voor het westtransept van de kerk. De ruim 180 donateurs van SBO hebben dit mogelijk gemaakt.
Ook lid worden van de SBO? Haal een inschrijfformulier op het parochiecentrum of vraag er een aan op de
website https://www.sbodulphus.nl/.

Nabestaandenviering op donderdag 3 oktober 2019
Op donderdag 3 oktober wordt er weer een nabestaandenviering gehouden in de
Sint-Odulphuskerk. Deze viering is speciaal voor nabestaanden die stil willen
staan bij een dierbare overledene. Om 19.00 uur begint er een viering,
voorgegaan door Toon van der Wiel en Elly van der Steen en er is live muziek.
Iedere nabestaandenviering heeft een thema en deze keer zal het thema Herfst
zijn. Na de dienst wordt er koffie en thee met iets lekkers geserveerd in de
pastorie. Met elkaar napraten is een belangrijk onderdeel van dit samenzijn.
Nabestaanden die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren,
krijgen een persoonlijke uitnodiging maar natuurlijk is iedereen welkom om deze dienst bij te wonen.
Het Dulfke 2019
Tijdens de openluchtviering in de tuin van de pastorie afgelopen Pinksterzondag is het Dulfke voor 2019 uitgereikt aan
Leo van Valenberg. Dit vanwege zijn verdiensten in het koor. Leo was al vanaf zijn 8 jaar betrokken bij het kerkelijk
gebeuren als misdienaar en later als acoliet in Westerhoven, waar hij
woonde voordat hij naar Best verhuisde. In 1959 trad hij daar ook toe tot
het koor en in 1961 behaalde hij zijn diploma koorzang van de Gregoriusvereniging. Dat betekent dat hij ruim 60 jaar als tenor bariton in de
koorzang actief is, eerst in zijn geboorteplaats en later na zijn verhuizing
naar Best in 1968 hier in ons koor. Daar is hij een zeer gewaardeerd
koorlid. Hij heeft er belangrijke taken vervuld. Vanaf
1987 tot 2012 was hij secretaris en waarnemend
voorzitter. Rond 2005 is hij archivaris geworden en
verzorgt hij de programma’s voor de eredienst op zonen feestdagen. Behalve dat Leo op 9 juni 2019 het
Dulfke heeft ontvangen, kregen Diny van den
Biggelaar, Riky van Kollenburg, Elly Vogels, Francinette Sleegers, Joke van Aken, Tonny van
Beerendonk en Mies Ackerschott een broche van de Sint-Odulphuskerk.
Wij feliciteren allen en danken hen nogmaals voor hun inzet.
Pastor Brouwers
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
Piet van de Ven
Riet van Kollenburg
Jasna Legius-Premuz
Berti Hobbelen
Frans Schepens
Sjef Groos
Jo Driessens
Martien van Kemenade
Jan van Velzen
Nell van den Maagdenberg-Maatjens
Louis Aartsen
Sjaantje Stevens-de Koning
Lies Kemps
Gerard Janssen

89 jaar
85 jaar
66 jaar
58 jaar
76 jaar
92 jaar
88 jaar
83 jaar
82 jaar
83 jaar
86 jaar
91 jaar
91 jaar
83 jaar.
In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Zondag 16 juni 2019
Maud van den Hurk
Zondag 18 augustus 2019 Jávey Mesters

