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
begin oktober en zijn de tijden onzeker omdat de wijzigingen in de Coronaregels elkaar in rap tempo opvolgen. 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. Bij deze nieuwsbrief treft u deze keer geen activteitenfolder
aan omdat het nog onzeker is welke activiteiten wel en niet door mogen gaan. Houd daarom onze website en de
facebook pagina goed in de gaten. 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.
De Sint-Odulphuskerk in het rood
Op woensdagavond 25 november 2020 is het Red Wednesday, de vier kerken van
onze parochie worden dan net als vele andere kerken en gebouwen in de wereld rood
aangelicht. Dit is om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst
voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen.
De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen,
gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het
ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof of
afkomst. Helaas moeten we constateren dat wereldwijd steeds meer van dergelijke
schendingen voorkomen.
Ook de Sint-Odulphuskerk wordt rood aangelicht om hiervoor aandacht te vragen. In
de kerk worden van circa 18:00 – 20:00 uur mooie foto’s getoond, kunt u naar muziek
luisteren en een kaars aansteken voor alle mensen die vervolgd worden of op de
vlucht zijn. Ook kunt u een kopje koffie of thee drinken. Uiteraard allemaal met in
achtneming van de Coronaregels, wij vragen u een mondkapje te dragen.

Gereedschap voor de begraafplaats
De algemene groenvoorziening op de begraafplaats van de SintOdulphuskerk wordt wekelijks netjes bijhouden door vele
vrijwilligers. De nabestaanden en bezoekers die het kerkhof
bezoeken, kunnen voor het onderhouden van de graven altijd gebruik
maken van het tuingereedschap dat bij de ingang van het kerkhof
staat. Dit gereedschap is eigenlijk aan vervaging toe, echter het
neerzetten van nieuw gereedschap is te kostbaar en te gevoelig voor
diefstal. Daarom willen we graag vragen of er wellicht mensen zijn die
nog goed tuingereedschap overhebben omdat ze bijvoorbeeld van
een huis naar een appartement gaan verhuizen. Het gaat dan om
gieters, handvegers en blikken, harken, schoffels, bezems etc. U kunt
deze dan plaatsen bij de ingang van het kerkhof. Alvast hartelijk dank
daarvoor.

Een groot dankjewel voor de SBO
Het aanbrengen van de voorzetramen bij de glas-in-lood ramen voor het westtransept van
de kerk zijn afgelopen periode afgerond. In 2018 en 2019 heeft de SBO twee maal een
grote donatie gedaan voor een totaal bedrag van € 27.500,--. De totale kosten voor het
aanbrengen van de voorzetramen zijn hiervan betaald. Namens de contactgroep van de
Sint-Odulphuskerk willen we alle leden van de SBO hartelijk dankzeggen voor hun giften.
Door de bijdrage van het SBO in de jaren vanaf de oprichting hebben we al veel
onderhoudswerkzaamheden aan de Sint-Odulphuskerk uit kunnen laten voeren zodat we
met elkaar de Sint-Odulphuskerk kunnen behouden voor de toekomst.
Ook lid worden van de SBO?
In 1988 werd de SBO opgericht. Het 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. U kunt een inschrijfformulier op het parochiecentrum halen of er één aanvragen op
de website https://www.sbodulphus.nl/.
Kinderkoor de Gouden Appeltjes zoekt versterking!
Kinderkoor De Gouden Appeltjes is een gezellige groep meisjes en jongens die samen bekende nummers zingen, zowel
binnen als buiten de kerk. We zingen liedjes tijdens de gezinsvieringen voor o.a. SintMaarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de 1e communie en vormsel. Hierbij kiezen we
samen ook liedjes uit de top 40 of uit musicals en films. Voorbeelden hiervan zijn: mag ik
dan bij jou, pak maar mijn hand, samen voor altijd, do-re-mi.
We repeteren elke dinsdag van 18.30u tot 19.30u in de Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35
in Best. We treden regelmatig op tijdens de gezinsvieringen in de kerk, maar verzorgen ook
andere optredens. Jaarlijks openen we de kerststalroute in de Vleut, we treden op voor het
Tridium en nemen deel aan de Odulphusprocessie. We hebben ieder jaar een gezellig
kooruitje, in de maand december organiseren we onderling een surprise en we mogen o.a.
meedoen aan de activiteiten bij de naviering van de 1e communie,(natuurlijk stemmen we in deze tijd onze activiteiten en
uitvoeringen af op de op het moment gelden Coronaregels).
Wil je meer informatie of heb je interesse in ons kinderkoor? Stuur dan een mail naar: canoy@onsmail.nl.
(door Marie Annick Canoy)
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
Jan van der Vleuten
86 jaar
Ge Verhulst
88 jaar
Diny van Diesen-van Heerebeek
73 jaar
Christ van Pelt
68 jaar
Jan Moonen
86 jaar
Jan Schenk
82 jaar
Nelly Ballering-van Beers
92 jaar
Toon de Vet
78 jaar
Rieky van Roy-Hack
82 jaar
Toos Hulsen
94 jaar
Nellie Klompers-van Esch
84 jaar
Anna van Beerendonk-van den Hurk
90 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Zaterdag 7 maart 2020
Friso de Moel
Zondag 22 maart 2020
Dries van Kollenburg
Zondag 28 juni 2020
Elise Beekman
Zondag 13 september 2020 Mats van Genugten
Zondag 13 september 2020 Rob Schavemaker
Zondag 13 september 2020 Anouk Schavemaker

