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INFORMATIEFOLDER SINT-ODULPHUSKERK BEST 

Voor u ligt de  informatiefolder van de Sint-Odulphuskerk in Best: een kleine 

en compacte brochure met daarin de belangrijkste informatie over onze 

kerkgemeenschap. We hopen u hiermee een beetje wegwijs te maken in het 

leven van onze parochiegemeenschap; een gemeenschap waar velen hun 

steentje aan bijdragen. Uitgebreide informatie over het parochiële Ieven kunt 

u verkrijgen via het Parochiecentrum en op onze website 

www.odulphusvanbrabant.nl. 

                 A.H.P. Brouwers, Pastor 

 

 

 

Versie 2022-03-08 



Bezinning 
Veel mensen bezoeken de kerk om een kaarsje op te steken of een dienst bij te wonen. Tijd voor God, tijd 

voor zichzelf en tijd voor elkaar. U bent van harte welkom 

bij één van onze kerkdiensten: 

Sint-Odulphuskerk (Hoofdstraat)     

Woensdagavond 19.00 uur 

Vrijdagavond   19.00 uur 

Zaterdagmiddag  17.00 uur 

Zondagmorgen    9.30 uur      

De kerk is dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur voor 

een moment van stilte of het aansteken van een kaars. 

 

Voor de meest actuele mistijden verwijzen wij u naar de 

kerkenpagina in het Groeiend Best of de website 

www.odulphusvanbrabant.nl.  

De vieringen zijn online ook te volgen via onze website of 

www.kerkdienstgemist.nl. De viering van de 1e zondag van de maand is tevens te volgen via Omroep Best en 

KPN. 

 

Heilig Doopsel 
Indien u iemand in uw gezin wilt laten dopen verzoeken wij u om ruim van te voren contact op te nemen met 

Magda van Reij (0499-372161) om een afspraak te maken. De ouders van de dopeling worden uitgenodigd 

voor deelname aan de doopvoorbereiding die één avond omvat. Er wordt van hen verwacht dat ze hieraan 

deelnemen. Na de doopvoorbereiding kan de doopviering gepland worden. Het doopsel kan worden toege-

diend op zondag om 10.45 uur of 11:30 uur en op zaterdag om 18:00 uur. 
 

Eerste Heilige Communie 
Via Groeiend Best, de website en de Basisscholen De Kiezel (voorheen Sint -Bernardus) en de Sint- Antonius-

school worden ouders van kinderen uit groep 4 uitgenodigd voor een informatieavond. Na de inschrijving start 

de voorbereiding op bovengenoemde scholen aan de hand van een project. Dit gebeurt tijdens de schooluren. 

Ook kinderen uit groep 4 buiten de parochie of die niet op bovengenoemde scholen zitten kunnen meedoen. 

De Eerste Heilige Communieviering vindt plaats in het voorjaar in de Sint-Odulphuskerk. 
 

Heilig Vormsel 
Via Groeiend Best, de website en de Basisscholen De Kiezel (voorheen Sint -Bernardus) en Sint- Antonius-

school worden ouders van kinderen uit groep 8 uitgenodigd voor een informatieavond. De voorbereiding vindt 

plaats in de parochie en bestaat uit een aantal bijeenkomsten die in het najaar beginnen. Het Heilige Vormsel 

wordt in Best toegediend in het najaar en wel in de Antoniuskerk. 
 

Huwelijk 
Graag ruim van te voren contact opnemen met de pastorie voor enkele gesprekken met de pastor, die ook de 

inschrijving verzorgt. Van de aanstaande echtparen wordt verder verwacht dat ze deelnemen aan de inter-

parochiële huwelijksvoorbereiding. Deze dag wordt gehouden op een zaterdag in het voorjaar. Het is prettig 

als bruidsparen tijdig een afspraak maken. 

 

Ziekte 
Sommige zieke of oudere mensen voelen zich bij de kerk betrokken, maar kunnen zelf niet naar de kerk. Via 

Omroep Best kunnen zij elke zondag om 11.00 uur de kerkdienst beluisteren. De tekst van de preek staat bo-

vendien op onze website. De diensten op zaterdagavond om 17:00 uur en om zondag om 9:30 uur zijn tevens 

live via de website te beluisteren. Stelt u prijs op een bezoekje van een van de pastores, neem dan gerust 

contact op met het Parochiecentrum. U kunt hier ook een afspraak maken voor de Ziekenzalving. 

Algemene informatie 



Uitvaart en rouwverwerking 
Het overlijden van een dierbare is een groot verlies. De Parochie wil nabestaanden zo veel mogelijk bijstaan in 

hun verdriet en hen helpen om op een waardige manier afscheid te nemen. Neem bij het overlijden van een 

familielid zo snel mogelijk contact op met de pastorie (0499-371295), zodat wij het afscheid zo goed mogelijk 

kunnen regelen. Wij vullen graag samen met u de eventuele avondwake en uitvaartdienst in. Bij een eucharis-

tieviering of Woord- en communieviering passen de traditionele liturgische rituelen, symbolen en gezangen. 

Als u kiest voor een gebedsdienst bent u vrijer in de keuze van muziek en teksten. Uitvaartdiensten vinden 

plaats op maandag tot en met zaterdag om 10.30 uur. 
 

Kerkhof 
Ons Odulphuskerkhof is een parochieel kerkhof. Het ligt aan het Kerkhofpad achter de Sint-Odulphuskerk en 

Zalencentrum Prinsenhof. Naast de mogelijkheid tot begraven bestaat ook het bijzetten in de urnenmuur of het 

uitstrooien op een strooiveldje. Voor de huidige tarieven en verdere informatie verwijzen wij u naar de website 

of het Parochiecentrum. 

 

Gezinsvieringen en kindervieringen 
Met enige regelmaat zijn er gezinsvieringen voor en door kinderen. Ook zijn er kindervieringen die speciaal 

afgestemd zijn op kinderen van 3-10 jaar. Deze worden vermeld in het Groeiend Best en op de website. 
 

Boetevieringen / biechtgelegenheden 
Voor Kerstmis en Pasen worden boetevieringen gehouden in de kerk waaraan iedereen kan deelnemen. Deze 

worden vermeld in Groeiend Best en op de website. Gelegenheid tot een persoonlijke biecht kan altijd op af-

spraak met Pastor Brouwers (0499-371295) of één van de andere priesters uit het team. 
 

Feestdag van Sint-Odulphus 
Deze dag wordt gevierd met de jaarlijkse Odulphusprocessie gevolgd door een feestelijke Eucharistieviering in 

de openlucht op het Vuurdoornplein. Deze viering vindt in de regel plaats op een zondag rond 12 juni. 
 

Koren 
De parochie telt verschillende koren in Best zoals het gemengd Sint-Odulphuskoor, Zingen doet Leven, Ge-

mengd ZLTO koor, de Volkzanggroep en het kinderkoor de Gouden Appeltjes. Wilt u meezingen dan bent u 

van harte welkom bij één van de koren. Aanmelden en verdere informatie via het Parochiecentrum of de web-

site. 
 

Kapellen 
Parochiekapel Sint-Odulphus (Nazarethstraat): zie voor tijden Heilige Missen elders in deze folder, echter in 

de maanden mei tot en met augustus is er op woensdagavond om 19.00 uur een Heilige Mis bij de kapellen 

van de Vleut of Aarle. ln de even kalenderweken bij de Sint Annakapel in Aarle (Kapelweg ) in de oneven ka-

lenderweken bij de Mariakapel in de Vleut (Molenkampseweg) Deze kapellen zijn dagelijks geopend tussen 

9.00 uur en 18.00 uur. Zo ook de kapel "Onze Lieve Vrouwe van de Heikant "(Heuveleindseweg) en de kapel 

op het kerkhof. De bovengenoemde vieringen zijn extra, de viering op woensdagochtend om 9:00 uur in de  

Sint-Odulphuskapel is het hele jaar door. 

 

Onze Lieve Vrouwe van de Heikant  Sint-Annakapel Aarle Mariakapel in de Vleut 



Misintenties 
Als u wilt dat er in een viering voor uw intentie gebeden wordt, kunt u dit bij het Parochiecentrum opgeven. 

Kosten voor een misintentie bedragen € 12,—. U kunt de intentie persoonlijk afgeven op het Parochiecentrum 

of middels speciale enveloppen die achter in de kerk en kapel liggen volledig ingevuld in de brievenbus van 

het Parochiecentrum deponeren. Opgegeven misintenties worden tevens vermeld in het Groeiend Best. De 

intenties dienen dan wel 2 weken voor plaatsing opgegeven te worden. U kunt een misintentie ook opgeven 

via de website. 
 

Inschrijving in onze parochie 
Van de landelijke kerkledenadministratie krijgen wij tot nu toe door welke mensen in onze parochie zijn komen 

wonen. Zij krijgen dan van ons een uitnodiging om persoonlijk kennis te komen maken op een zondag als wij 

na de H. Mis koffie/thee drinken. Via de website van de parochie kunt u ook een formulier downloaden en in-

vullen. Dit wordt verwerkt in de parochieadministratie waarna u bent ingeschreven en o.a. een verzoek krijgt 

voor de jaarlijkse kerkbijdrage. Een vriendelijk verzoek aan u om bij eventuele wijzigingen in contactgegevens 

deze door te geven aan ons Parochiecentrum. 
 

Vrijwilligerswerk 
Mensen die mee willen helpen in de Parochie zijn van harte welkom. Kijk eens op de website van de parochie: 

www.odulphusvanbrabant.nl of er een activiteit naar uw keuze bij zit en meldt u aan via het parochiecentrum. 
 

Wie wil er misdienaar worden? 
Kinderen die de Eerste H. Communie al gedaan hebben, nodigen wij uit om zich op te geven als misdienaar. 

Kinderen raken zo veel beter betrokken bij wat er in de kerk gebeurt. Voor de jongens en meisjes die zich als 

misdienaars opgeven zal er een rooster worden gemaakt voor assistentie bij de zaterdag- en zondagsmis. 

Aanmelden via de pastor of koster. 
 

Parochiecentrum 
Bij het Parochiecentrum kunt u informatie krijgen en afspraken maken over doop, kerkelijk huwelijk, eerste H. 

Communie, eerste H. Vormsel, ziekenzalving, gebedsintenties en uitvaarten. Wij zijn geopend op werkdagen 

van 9.00 tot 12.00 uur. U vindt ons in het parochiecentrum aan de Hoofdstraat 35a in Best. Telefoon: 0499-

375698.  Email: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

 

Meer informatie 
Op onze website www.odulphusvanbrabant.nl  vindt u alle informatie over doop, eerste H. Communie, H. 

Vormsel, kerkelijk huwelijk, ziekenzalving, avondwake en uitvaart. U vindt hier ook namen van contactperso-

nen, tarieven en informatie over het kerkhof. Geen computer? Vraag de teksten van de website bij het Paro-

chiescentrum op!  Bij het Parochiecentrum liggen ook folders over de uitvaart en het kerkhof   en mappen met 

teksten voor trouw- en uitvaartdiensten.  

 

Facebook 
U kunt ons ook volgen via facebook: https://www.facebook.com/OdulphuskerkBest/ 

 


