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WEEKOVERZICHT WEEK 20 - 2022
Zaterdag 21 mei t/m zondag 29 mei 2022

Korte berichten
Op de laatste zaterdag van de maand is de Odulphuskerk geheel geopend tussen 14.00 uur en 
16.00 uur. Aansluitend is dan ook de H. Mis om 17.00 uur.Er zijn ook mensen aanwezig, die u 
dan enige uitleg over het gebouw kunnen geven. Dus ook op 28 mei a.s.

Op zondag a.s. 29 mei is vanwege het priesterjubileum van pastoor-deken Spijkers geen mis in 
onze kerk, alleen in de basiliek in Oirschot. Daar wordt iedereen vriendelijk uitgenodigd voor 
de viering van 10.00 uur in de basiliek.

Gedoopt:
Liz van Helvoort.

Overleden:
Anny van den Heuvel-van der Vleuten,  92 jaar
Rina van Heerebeek-van de Meulengraaf, 78 jaar
Bert van Loosdregt, 82 jaar
Piet van Ostade, 84 jaar
Pater Herman van de Spijker, 85 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Odulphusprocessie zondag 12 juni

Zondag 12 juni is de feestdag van Sint Odulphus,  de patroonheilige van onze parochie. 
Tradi egetrouw wordt dat in Best gevierd met een “Odulphusprocessie.” Omdat ook 
de geloofsgemeenschappen van Oirschot, Spoordonk en De Beerzen bij de parochie 
Sint-Odulphus van Brabant horen, nodigen we alle parochianen uit om daarbij aan te 
sluiten. Voor de mensen uit De Beerzen, Oirschot en Spoordonk is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een wandeling naar de Odulphuskerk die begint om 9.30 uur bij 
café “’t Zand” aan de Bestseweg. Om 10.30 uur voegen zij zich bij de parochianen uit 
Best op het kerkplein van de Sint-Odulphuskerk, vanwaar de processie verder gaat 
naar de tuin voor een eucharis eviering in de open lucht. Het voltallige pastoraal team 
van de parochie is aanwezig en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in 
de tuin. Na afloop van de viering kunnen mensen desgewenst met een bus terugge-
bracht worden naar ’t Zand.  

Parochianen uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen die graag deelnemen aan de vie-
ring, doch niet mee kunnen lopen én niet over eigen vervoer beschikken, kunnen zich
tot 1 juni  aanmelden bij hun eigen parochiecentrum. We gaan dan bekijken met wie u 
mee kunt rijden. 

Werkgroep Samen Op Weg, parochie Sint-Odulphus van Brabant  

Bezinning / Gebed

"Niets in de natuur staat een heel jaar 
lang in bloei,
verwacht dat ook niet van jezelf" 
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Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar www.odulphusvanbrabant.nl

Zondag 22 mei:

Zaterdag 21 mei :
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Zaterdag 21 mei t/m zondag 29 mei 2022

Viering 1e Heilige Communie mmv Gouden Appel-
tjes.
Inten es: Jgt. ouders van Eekhout-van Emmerik, jgt. Geerdina 
van Laarhoven-van Erp.

Viering 1e Heilige Communie mmv Gouden Appel-
tjes.
Inten es: Opa Jan van Kollenburg, Oma Elly Vera.

Zaterdag 28 mei : Eucharis eviering in de Sint-Odulphuskerk.
Inten es: Ria Vos-van Diesen, Wim van Diesen. 

09:30  uur

Eucharis eviering in de Sint-Odulphuskerk.
Inten es: Jan en Betje Smetsers-Swaans en Marc Tonen, fami-
lie van de Ven.

17:00  uur

17:00 uur

Zondag 29 mei: Geen viering in de Sint-Odulphuskerk, alleen in de 
basiliek in Oirschot om 10.00 uur.

11:30  uur

Zaterdag 26 mei : Eucharis eviering in de Sint-Odulphuskerk.
Viering van Hemelvaart

Inten es: Familie van de Ven, Sisca van Laarhoven- van der 
Hamsvoort en overleden familie van Laarhoven en familie van 
der Hamsvoort, Pieta van der Velden-van der Heijden en Jan 
van der Velden en dochter Annie. 

09:30  uur


