
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Eindelijk is het weer zover: na vele maanden van afwezigheid is er weer een geheel nieuwe uitgave van het 

Odulphusnieuws. Wij hopen dat het einde van deze coronacrisis nu daadwerkelijk in zicht is en dat wij weer met elkaar 

steeds meer mooie vieringen en activiteiten kunnen organiseren. Ook deze keer vindt u in dit speciale katern extra 

informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. Zo besteden wij aandacht aan de zoektocht naar nieuwe 

vrijwilligers en koorleden en hebben wij de belangrijkste zaken tot december voor u opgesomd. 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 op zoek naar nieuwe vrijwilligers en koorleden 

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief zijn wij binnen onze parochie op zoek naar vrijwilligers. Ook bij de 

werkgroepen en koren van de Sint-Odulphuskerk zijn nieuwe vrijwilligers en leden van harte welkom! Er is een grote 

verscheidenheid aan werkgroepen en koren. Er is dus waarschijnlijk altijd wel een werkgroep of koor dat past bij uw eigen 

talenten. Wellicht zijn er zelfs werkgroepen waarvan u niet wist dat ze actief zijn bij onze kerk. Hieronder vindt u een korte 

opsomming van de werkgroepen en koren. Graag informeren wij u persoonlijk over de desbetreffende activiteiten van 

deze werkgroepen. Heeft u tijd over en wilt u uw tijd nuttig en sociaal besteden, samen met andere vrijwilligers in Best, 

neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Stuur een mailtje naar: ledenadmi.odubest@odulphusvanbrabant.nl, 

bel met het parochiecentrum (telefoonnummer 0499-375698) of loop geheel vrijblijvend eens binnen bij het 

parochiecentrum aan de Hoofdstraat 33 op werkdagen van 9:00 – 12:00 uur. Wij kunnen u dan meer inhoudelijke 

informatie geven over de diverse werkgroepen en u in contact brengen met de coördinator van de desbetreffende 

werkgroep of koor.  
 

U zult zien dat het enorm veel voldoening geeft om gezellig iets met en voor elkaar te doen! 
 

Werkgroepen Sint-Odulphuskerk: 

Koren Sint-Odulphuskerk: 

Volkszanggroep 

Gemengd ZLTO-koor 

Koor gemengd 

Kinderkoor de Gouden Appeltjes 

Rouw en trouwkoor 

 

 

 

 

 

 

 

Acolieten vieringen en uitvaarten Kindervieringen 

Koffieschenken bij activiteiten  Kosters 

Archief Lectoren 

Avondwake Redactie lokaal katern en nieuwsbrief 

Bouwzaken en kerkonderhoud Misdienaars 

Contactgroep Processie 

Collectanten in de vieringen Ontmoetingstriduüm 

Doopvoorbereiding Opbouw kerststal 

Gezinsvieringen Organisten 

Jongeren en M25 Paramenten 

Kapel Aarle Parochiesecretariaat 

Kapel Heikant Rouwverwerking 

Kapel de Vleut Sacramenten Communie en Vormsel 

Kerkhofcommissie Bloemsiergroep 

Kerkhofonderhoud Tuinonderhoud 

Kerkledenadministratie Uitvaartgroep 

Kerkhofadministratie Ziekenbezoekgroep 

Schoonmaak  Websitebeheer 

Camerabediening vieringen Social media (o.a. facebook, Plein Best) 
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Overzicht komende bijzondere activiteiten en vieringen 

- Zaterdag 11 september 2021: Open monumentendag; de Sint-Odulphuskerk is voor bezichtiging geopend van 

11:00 – 16:00 uur. 

- Zondag 12 september 2021: Tijdens de viering van 9.30 uur wordt speciale aandacht gegeven van de start van 

het Parochieleven 2021-2022. Aansluitend is er koffie in de tuin en is de kerk voor bezichtiging geopend van 13:00 

tot 16::0 uur. 

- Zondag 19 september 2021: Op deze zondag zijn de eerste communievieringen voor de communicanten van 

2021 om 9:30 uur en om 11:30 uur. 

- Zaterdag 2 oktober 2021: Gezamenlijke dankviering om 17:00 uur voor de communicanten van 2020 en 2021 

met aansluitend een verrassing in de tuin. 

- Maandag 4 oktober 2021: Viering van Sint Franciscus met een speciale dierenzegening  in De Vleut om 17.00 

uur. 

- Zondag 10 oktober 2021: Het Odulphus Najaar Concert (O.N.C.) om 15:00 uur in de Sint-Odulphuskerk. 

- Zondag 31 oktober 2021: Allerheiligen met aansluitend aan de viering van 9:30 uur een rondgang op het kerkhof 

om de graven te zegenen om de graven te zegenen vanwege Allerzielen. 

- Maandag 1 en dinsdag 2 november 2021: Allerzielen met een speciale gebedsdienst om 19:00 uur voor alle 

nabestaanden en vooral uit het voorgaande en het afgelopen jaar. 

- Zaterdag 6 november 2021: Militair Requiem om 11:00 uur in de Sint-Odulphuskerk. 

- Zondag 28 november 2021: Sinterklaasviering om 9:30 uur waarbij alle kinderen welkom zijn in de kerk en 
misschien ontvangen we aan het eind van de viering Sinterklaas!” 

- Zondag 28 november 2021: Begin van de Advent en een nieuw kerkelijk jaar 

 

Meer informatie kunt u ook vinden op de website: www.odulphusvanbrabant.nl 
 
Wij gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  
Wij namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 
 
08 januari 2021      Bert den Otter            77 jaar 
20 januari       2021 Miet Scheepers-van de Laar   90 jaar 
27 januari       2021 Michiel Kocken     61 jaar 
13 februari     2021 Theo Etman     89 jaar 
15 februari      2021 Miep Swartjes     90 jaar 
15 februari      2021 Hendrikje van den Dungen-van Ravenswaay 91 jaar 
16 februari      2021 Rica van den Nieuwenhuisen-van der Putten 91 jaar 
24 februari     2021 Annie van de Sande-Kuijpers   82 jaar 
02 april          2021 Clara van Dooren-van Rooij   75 jaar 
13 april            2021 Anna van Kemenade-van Kemenade  95 jaar 
19 april            2021 Nelly Versantvoort-van Ostade   85 jaar 
01 mei            2021 Antoon Smetsers    84 jaar 
04 mei            2021 Toon Nouwens     84 jaar 
28 mei            2021 Henk Essens     82 jaar 
12 juni             2021 Ellie (Zus) van den Biggelaar- van Gastel  81 jaar 
19 juni             2021 Joke van Houtum – van Uittert   81 jaar 
04 juli              2021 Evert van Kollenburg    83 jaar                   
28 juli             2021 Leny Driessens     88 jaar 
04 augustus      2021 An van Laarhoven – Hulsen   87 jaar 

   
 In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

Zondag 17 januari 2021         Raf Busschers 
Zondag 11 april 2021             Bobby Eijkemans 
Zaterdag 12 juni 2021            Sophie van Haaren 
Zondag 13 juni 2021              Mandy van Dinther 
Zondag 13 juni 2021              Louise Stroeken 
Zondag 27 juni 2021              Jairo Robert 
Zondag 27 juni 2021              Loek van der Heijden. 
Zondag 18 juli 2021               Loran Steenbakkers 
Zondag 18 juli 2021               Liam Martina  

 


