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. Op het moment dat we dit katern samenstellen is het half
maart, de regering heeft net bekend gemaakt dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen verboden zijn. Ook de
vieringen op de zaterdagavond en de zondagmorgen gaan voorlopig tot eind maart niet door. Op het moment dat we
het katern maken weten we dan ook niet wat de situatie zal zijn als het katern wordt verspreid. Neemt niet weg dat we
wel graag diverse informatie met u delen. De vieringen rondom Pasen vindt u in de nieuwsbrief. Bij deze nieuwsbrief en
het katern treft u ook weer de nieuwe activiteitenfolder van april 2020 tot en met juni 2020 aan. 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.
Iedere week een weekoverzicht:
Wist u dat er iedere vrijdag een weekoverzicht uitkomt?
Hierin staan o.a: de vieringen met de misintenties, korte berichten en mededelingen, een tekst
ter overweging en het Pastoraal woord van de week.
Het weekoverzicht is vanaf vrijdag op papier beschikbaar in de kerk, de Mariakapel in De
Vleut, de kapel in De Heikant en op het Parochiecentrum. Ook is het weekoverzicht te
bekijken en te downloaden op onze website:
https://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/agenda/weekoverzicht-sintodulphuskerk/
Vervanging lampen in de torenklok van de Sint-Odulphuskerk
De lampen van de torenklok zijn sterk verouderd en dienen vervangen
te worden. Enige tijd geleden hebben Pieter Gerrits (Gerrits
Bouwservice) en Dimitri Marmarinos (Rope Acces Plus) belangeloos
een opname gedaan van de staat waarin de lampjes en de bekabeling
zich bevinden. Gelukkig is de bekabeling nog goed maar dienen de 48
lampjes vervangen te worden. Ook de verlichting van de 4 kleine en 4
grote wijzers dient vervangen te worden. We zijn in februari al een
facebook-actie gestart om geld op te halen voor de kosten van deze
vervanging. Dit heeft nu circa € 200,-- opgebracht maar dat is nog niet
voldoende. Ook u kunt ons steunen bij het vervangen van de lampen
in de torenklok van de Sint-Odulphuskerk. U maakt dan kans op een
exclusieve rondleiding over de gewelven van de kerk met een geweldig
uitzicht over Best. Als afsluiting is er een heerlijk kopje koffie of thee
met Brabantse lekkernij.
Hoe kunt u deelnemen:
1. Scan de QR code hiernaast en maak een bedrag over.
2. Maak een bedrag over op rekening : NL30 RABO 010.70.12.049 o.v.v. vervanging
lampen torenklok met daarbij uw postcode en huisnummer.
3. Doe een contante bijdrage in een envelop met hierop uw naam en adresgegevens en geef
deze af bij het parochiecentrum.
We hopen in mei de vervolgactie in te kunnen plannen om de lampjes te vervangen en houden u hiervan uiteraard op de
hoogte.

De kleuren in de kerk
In de Middeleeuwen hadden de kleuren van de liturgische gewaden een door de
plaatselijke gewoonte bepaalde betekenis. Naar aanleiding van het Concilie van Trente
(1545-1563) kwam hierin verandering toen Paus Pius V in 1570 voor de Latijnse Kerk
vastlegde welke kleuren wanneer gebruikt dienden te worden. Deze bepalingen gelden
in grote lijnen tot op de dag van vandaag.
De bijzondere periode waarin wij ons nu bevinden is de veertigdagentijd. De kleur
paars is een kleur die voor ons duidt op rouw, bezinning en boete. De veertigdagentijd
wordt met een speciale week afgesloten: wij noemen dat de Goede Week. Wij noemen
deze week Goed, omdat ze ons heil en verlossing
heeft gebracht. Deze week begint met Palmpasen
(intocht van Jezus in Jeruzalem), dan zal omwille
van de gedachte aan het koningschap van Jezus en
tevens het lijden de kleur rood gebruikt worden.
Op de overige dagen van die week gebruiken wij nog de kleur paars tot op Witte
Donderdag. Dan wordt de instelling van het laatste avondmaal herdacht en gevierd
en is ook de voetwassing. Jezus de Heer en Meester wast zijn leerlingen de voeten en
geeft daarmee de opdracht om ook elkaar de voeten te wassen. Wij zullen in de
liturgie de handwassing doen, omdat dit meer past bij onze cultuur, maar de opdracht
van dienstbaarheid aan elkaar blijft dezelfde. De kleur van die dag is wit. Op Goede
Vrijdag is het de kleur rood, vanwege de herdenking van het lijden. Pasen begint al in
de nacht van zaterdag op zondag wanneer de nieuwe paaskaars wordt
binnengebracht. In de paastijd blijft de kleur wit tot Pinksteren, wit is voor ons een
feestkleur. Soms zal dat ook vervangen worden door goud, om de vreugde van het
feest nog meer uit te drukken. Wij zullen in de Sint-Odulphuskerk niet alleen deze
kleuren in de kleding aanpassen, maar ook in de inrichting van het priesterkoor.
Misschien zullen deze sterke kleuren bij u aangename en passende gevoelens oproepen om het vieren intenser te beleven.
Dré Brouwers, pastor

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
Berry van Kollenburg
38 jaar
Martijn van Cuijck
84 jaar
Jo Versantvoort
87 jaar
Jan Reijnders
78 jaar
Gerrit van Vugt
81 jaar
Marinus Habraken
89 jaar
Sjaan van Heerebeek-van de Meulengraaf
85 jaar
Jan van Kollenburg
89 jaar
Marietje Kerkhof-Aarts
96 jaar
Dre van de Schoot
83 jaar
Fried van de Laar
66 jaar
Frans Bierkens
65 jaar
Cor van Vroenhoven
91 jaar
Annie van den Bersselaar-Elias
84 jaar
Rinus Leijtens
76 jaar
Ria van Laarhoven-van Kollenburg
81 jaar
Bert Pulles
87 jaar
Iedje der Kinderen-Vogels
79 jaar
Kees van der Heijden
81 jaar
Wim Bressers
87 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Zondag 26 januari 2020 Dex van Helvoort
Zaterdag 7 maart 2020 Friso de Moel

