
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Eindelijk is het weer zover: na bijna 2 jaar van afwezigheid is er weer een nieuwe activiteitenfolder toegevoegd bij de 

nieuwsbrief en het Odulphusnieuws. Hierin ziet u alle extra activiteiten en bijzondere vieringen tot en met december 

2022 overzichtelijk bij elkaar. Mocht u informatie missen en/of aanvullingen op de nieuwsbrief, de katern of de 

activiteitenfolder 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. 

 
Startvieringen, vriendendag en Open monumentendag 2022: 

Het weekend van 10 en 11 september 2022 is het “officiële” begin na de zomervakantie voor onze Parochie. Dan worden 

er in de verschillende kerken van de Parochie ook startvieringen gehouden. In de Sint-Odulphuskerk vieren we deze 

startviering gelijk met de vrienden dag van de SBO [Stichting Behoud Odulphus]. Tevens is er in dit weekend ook Open 

Monumentendag, dan zal de Sint-Odulphuskerk open zijn voor bezichtiging op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 

uur en op zondag 11 september van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

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 www.sbodulphus.nl. Voor Inlichtingen kunt u 

terecht bij Toon Smetsers (E-mail: toon.smetsers@home.nl).   

Geen donateur worden maar wel een (eenmalige) bijdrage doen? U kunt 

uw gift overmaken op bankrekening NL45 RABO 0177 0257 00 ten name 

van Stichting Behoud Odulphuskerk. Dank u wel! 

 

 

Sint-Odulphuskerk open voor bezichtiging  

Op de laatste zaterdagen van de maand is de kerk open van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Dus op 24 september, 29 oktober en 26 november 2022. Behalve dat u vrij kunt 

rondlopen door heel de kerk zijn er ook mensen aanwezig die enige uitleg kunnen geven 

over het gebouw en de beelden. 

 

 

 

 

Militair Requiem 

Op zaterdag 5 november 2022 is weer het Militair Requiem om 11.00 uur in 

onze kerk. Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van 

overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De 

Nationale Requiemviering wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen, 2 

november of de eerste zaterdag erna. Dit jaar dus op zaterdag 5 november. 
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