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Den Haag / Huis ter Heide, september 2022

Geachte heer, mevrouw,

Het is binnen onze samenleving een goede 
traditie om jaarlijks onze overledenen te 
herdenken. De behoefte om te herdenken 
bestaat ook bij de nabestaanden van 
overleden militairen en burgermedewerkers 
van Defensie. Het Nationaal Katholiek 
Thuisfront en de Dienst RoomsKatholieke 
Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht 
organiseren daarom op de eerste zaterdag 
na Allerzielen, de dag waarop de RK Kerk 
haar overledenen gedenkt, de Nationale 
Requiemviering.

De Requiemviering vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 5 november 2022. U bent deze dag 
van harte welkom in de SintOdulphuskerk 
aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC te Best. De 
SintOdulphuskerk is goed bereikbaar per 
auto en met het openbaar vervoer (trein). 
Er is voldoende parkeergelegenheid in de 
nabijheid van de kerk. 

De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. 
Voorganger is Krijgsmacht Bisschop Mgr. 
E. de Jong. Concelebranten zijn Vicaris
Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en Lic H.J. 
Bouman, kanselier. Diaken van dienst is 
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier J.P. Thöni.

Muzikale medewerking wordt verleend door 
het koperkwintet van de fanfare “Bereden 
Wapens” uit Vught en het koor van de 
Kathedrale Basiliek SintBavo te Haarlem 
o.l.v. dirigent Fons Ziekman. Het orgel wordt 
bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair
organist van de Kathedrale Basiliek Sint
Bavo in Haarlem.

Er zijn vertegenwoordigers van diverse orga
nisaties van binnen en buiten de krijgsmacht 
uitgenodigd. Aan het einde van de viering zal 
de hoogste militair in rang een krans leggen 
ter nagedachtenis aan de overledenen.



Na afloop van de herdenking, zo rond 12.15 uur, nodigen wij u uit voor een sa
menzijn in het naast de kerk gelegen zalencentrum ‘Prinsenhof’. Onder het genot 
van een kopje koffie en een broodje is er gelegenheid om nog wat na te praten.

Voor een goed verloop vragen wij u om ons uiterlijk op 27 oktober te laten weten 
of u aanwezig kunt zijn, bij voorkeur via het speciale aanmeldingsformulier op 
onze website, https://www.katholiekthuisfront.nl/aanmeldenherdenkingsdienst 
of anders per email: info@katholiekthuisfront.nl. Wij verzoeken militairen en 
militairen b.d. behalve hun naam ook hun rang op te geven.

Uw aanmelding betekent niet dat er voor u een gereserveerde plaats in de 
kerk beschikbaar is. Er is een aantal plaatsen gereserveerd voor aanwezige 
autoriteiten, verder kan men overal vrij plaatsnemen.

Aan het einde van de eucharistieviering wordt, als u dat wenst, in de 
herdenkingsceremonie, de naam van uw dierbare overledene genoemd en 
een lichtje ontstoken. De naam en een eventuele suggestie voor de voorbede 
kunt u eveneens indienen via de website of schriftelijk door een kaartje te 
sturen naar: Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, Antwoordnummer 6399, 
3700 WB ZEIST (geen postzegel nodig).
U kunt het natuurlijk ook per email sturen via info@katholiekthuisfront.nl

Tenue: burgers: Tenue de ville; militairen: Tenue DT2 (modeldecoraties)

Het Coronavirus is helaas nog steeds onder ons en daarom vragen wij aan 
iedereen om in ieder geval de basisregels in acht te nemen: was regelmatig 
je handen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe bij 
twijfel een test. Iedereen die aanwezig is draagt zelf de verantwoordelijkheid 
voor zijn of haar eigen gezondheid, maar vooral ook voor de gezondheid 
van andere kerkgangers. Mocht het tot een nieuwe Coronagolf komen in het 
najaar dan volgen wij uiteraard de aanbevelingen van het RIVM.

Wij hopen dat u, samen met ons, in groten getale aan deze bijzondere 
kerkdienst kunt deelnemen.

De dienst is ook te volgen via de website van de SintOdulphuskerk 
zodat u thuis achter uw computer de dienst kunt bijwonen en toch iets 
van verbondenheid kunt voelen. (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1434-
Sint-Odulphuskerk-Best/events/event/15855914-202211051100)  
Met vriendelijke groet,

mr. J.A.M.L. Houben   J.P. Thöni
Voorzitter N.K.T.   Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier 



De Sint Odulphuskerk en 
Zalencentrum Prinsenhof zijn 
gelegen in het hart van Best, 
op loopafstand van het NS station  
(2 min). Er is ruime parkeer
gelegenheid aanwezig, zowel voor 
als achter het gebouw. Komende uit 
het stationsgebouw gaat u rechtsaf, 
waarna u na 500 meter aan uw 
rechterhand de kerk vindt.

Vanuit de richting Den Bosch A2:  
Afslag BestWest (afslag 27), borden volgen richting centrum, bij rotonde 
rechtsaf, doorrijden tot u aan de linkerkant een groot parkeerterrein (Meubel 
Boulevard Best) ziet, u bent dan aangekomen bij Zalencentrum Prinsenhof 
en de Sint Odulphuskerk (50 meter).

Vanuit de richting Maastricht A2:  
Afslag Best (afslag 26), onderaan de afrit links, 
stoplichten B&G rechts en direct weer 
rechts, rotonde links, doorrijden tot u aan 
de linkerkant een groot parkeerterrein 
(Meubel Boulevard Best) ziet, u bent dan 
aangekomen bij Zalencentrum Prinsenhof 
en de Sint Odulphuskerk (50 meter). 

Vanuit de richting Tilburg A58:  
Afslag Best, volg centrum, bij de derde 
rotonde slaat u rechtsaf (Oirschotse weg 
gaat over in Hoofdstraat). Na circa 500 
meter ziet u aan uw rechterhand een groot 
parkeerterrein (Meubel Boulevard Best), 
u bent dan aangekomen bij Zalencentrum 
Prinsenhof en de Sint Odulphuskerk (50 
meter).
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