
                  

 

 

 

 

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. Eindelijk kunnen we na twee jaar zoals het er nu uitziet, 

het Paasfeest weer vieren zoals we gewend waren. Het is april, het voorjaar breekt aan, we maken ons op voor Pasen. 

Een nieuw begin. De vieringen en activiteiten rondom de paasdagen vindt 

u in de Nieuwsbrief. Wij hopen u tijdens één van de vieringen of 

bijzondere activiteiten te mogen begroeten. 

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. 

 

 

 

H. Mis in de openlucht bij de kapellen in Best 

Vanaf de meimaand tot en met augustus 2022 hopen wij ook dit jaar weer in de kapellen de H. Mis te kunnen vieren. In de 

kapel in Aarle op de even kalenderweken om 19.00 uur. De 1e viering zal in de 18e kalenderweek zijn en wel op woensdag 

4 mei 2022. In de oneven weken bij de kapel in De Vleut ook om 19.00 uur. De 1e viering in De Vleut is dus op woensdag 

11 mei 2022. Bij slecht weer luiden wij om 18.30 uur de kerkklokken en is de H. Mis in de Sint-Odulphuskerk. In de kapel 

van de Heikant hopen wij de H. Mis in de openlucht te kunnen doen op zaterdag 7 mei om 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kapel in De Vleut    Kapel in Aarke    Kapel in de Heikant 

 

 

Ouderen en Ziekenbezoekgroep van de Sint-Odulphuskerk Best 

 

De bezoekgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich willen inzetten voor de parochiegemeenschap door u een 

luisterend oor of steun te bieden of om u te bemoedigen. 

Graag willen wij zieken en ouderen met regelmaat bezoeken voor een praatje of het bieden van ondersteuning. Na twee 

moeilijke jaren, waarin we in coronatijd allen ervaren hebben hoe belangrijk het is om aandacht voor elkaar te hebben, 

willen wij er weer voor u zijn. 

Ook bij ernstig ziek zijn, een langdurig ziekteproces of in de laatste fase van uw leven willen wij u nabij en tot steun zijn. 

Zowel voor u als uw naasten om zo mogelijk uw draaglast wat te verlichten. Bezoek kan zowel thuis, in het ziekenhuis, of 

verpleeg/verzorgingshuis. 
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Het is echter wel nodig dat u zelf, een familielid of kennis ons laat weten dat u bezoek van een vrijwilliger van de parochie 

op prijs stelt. Schroom niet om contact op te nemen met het Parochiecentrum (tel: 0499-375698 tussen 9.00—12.00) of 

Tonny van den Hurk (tel: 06-24643143, coördinator). Ook wanneer u een persoonlijk gesprek met Pastor Drė Brouwers 

op prijs stelt kunt u, of een familielid,  naar het Parochiecentrum bellen.  
 
 
Wist u dat: 

• er na elke kerkdienst op de eerste zondag van de maand een kopje koffie 
geschonken wordt om elkaar te ontmoeten in de kerk? 

• er op zondag 17 april 2022 om 9:30 uur in de Sint-Odulphuskerk weer een 

familieviering is voor de hele familie. De viering wordt opgeluisterd door 

ons kinderkoor De Gouden Appeltjes. Na afloop van de viering kunnen de 

kinderen weer paaseieren zoeken in de tuin van de Pastorie. 

• op Witte Donderdag vanuit de Sint-Odulphuskerk fruitmandjes naar de 
 zieken in de parochie worden gebracht? Het is een mooie traditie dat de 
leden van de zieken bezoekgroep zich inzetten voor de zieke en kwetsbare 
ouderen in onze parochie.  

• de vieringen voor de eerste communie voor geheel Best op 22 mei 2022 
om 9:30 en 11:30 uur in de Sint-Odulphuskerk worden gehouden?  

• er op 22 mei in totaal 42 communicanten hun communie doen? 

• u deel kunt nemen aan de vastenactie door uw bijdrage in een envelop te 
doen en in te leveren in de Sint-Odulphuskerk. 

• éénmaal per maand de kerk wordt opengesteld voor een inloop met 
rondleiding (informatief/catechetisch moment) en wel van 14.00 – 16.00 
uur. Er wordt een video getoond en de kerk is geopend voor bezichtiging. 
De inloop is op de laatste zaterdag van de maand:  30 april, 28 mei, 25 
juni, 30 juli, 24 september, 29 oktober en 26 november. 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 
 

26 november 2021 Jan van Kollenburg                                                      75 jaar 

28 november 2021       Willem van den Oetelaar                                              90 jaar 

  2 december  2021       Harrie van de Sande                                                     94  jaar  

16  december  2021      Jan van den Berk                                                          88 jaar   

21  december  2021      Sanneke van Kollenburg- van  Happen                        83 jaar 

4  januari 2022          Jan van Summeren                                                       77 jaar 

5  januari 2022          Carla van Beerendonk – van Lijsdonk                          79 jaar 

5  januari 2022          Wout van Heerebeek                                                   78 jaar  

14 februari 2022          Pieta van der Velden – van der Heijden                        93 jaar  

24 februari 2022          Nellie Molenaar- van der Meijden                                 86 jaar 

25 februari 2022          Sjef van Hak                                                                 84 jaar   

  3 maart 2022            Iedje Gruijters-Kroese                                                 88 jaar 

12 maart 2022            Chris Wouters                                                              82 jaar 

14 maart 2022            Harrie  Hulsen                                                             87 jaar     

16 maart 2022            Louis van Elderen                                                       94 jaar  

19 maart 2022            Nelly Korst-Smits                                                        98 jaar 

 

 

 

           In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

Zondag 14 november 2021       Soof van Heerebeek 
 Zaterdag 18 december 2021      Liam Bressers 
 Zondag 23 januari 2022            Cody van de Braak. 


