
Advent
Een nieuw jaar komt eraan, niet 1 januari 2018, al eerder. In de kerk vieren wij 
het begin van een nieuw kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent, 
dus al op 3 december. Dat betekent dat wij de kortste Advent ooit hebben. 
De vierde zondag van de Advent valt dit jaar op 24 december, tevens kerst-
avond. Wat betekent dat woord Advent? “Adventus” is Latijn en betekent: 
de komst. Daarmee wordt eigenlijk de voorbereiding van alle gedoopten 
bedoeld op de komst van de Heer. Dat noemen wij de wederkomst en dat 
is het moment dat al onze verwachtingen in vervulling gaan, zoals die in 
het Evangelie beschreven staan. Na de Advent vieren wij Kerstmis, de ge-
boorte van Jezus: een feest van verbondenheid met alle mensen. Misschien 
wel het meest geslaagde feest van het christendom, maar ook dit feest is 
gekaapt door de winkels. Wat precies christelijk is aan Kerstmis wordt net 
als Pasen en Pinksteren steeds minder verstaan en beleefd. Een reden te 
meer om iets te maken van deze Advent. Wij besteden er aandacht aan in 
de drie weekenden voor Kerstmis en tijdens het  vierde weekend op zater-
dag 23 december. Op zondag 24 december zijn er ‘smorgens in onze kerken 
geen vieringen. Dan vieren wij kerstavond met de viering om 22.30u in de 
Sint-Odulphuskerk die om 22.00u begint met een inzingmoment. In de H. 
Antoniuskerk is om 18.00u de Sterretjesviering en om 20.00u de Nachtmis.
Op zondag 10 december is er in de Sint-Odulphuskerk een speciale kinder-
viering om 11.00u. Daarin zullen wij met de kinderen en hun ouders een 
adventskrans maken. Dat is een christelijk gebruik om ook thuis de Advent 
speciale aandacht te geven. Door de vier kaarsen, elke week één, te ont-
steken, komt er gelegenheid om over de betekenis van de Advent na te 
denken en te praten. Dus over Kerstmis dat dichterbij komt, maar ook over 
wat je zo verwacht van een betere wereld, die Jezus met zijn Evangelie in zo 
veel mooie verhalen beschreven heeft.

Dré Brouwers, pastor

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl 
Bank: NL43RABO01070.92.131 

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk  
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95 
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl 
Bank: NL30RABO01070.12.049

Wat gebeurt 
er allemaal?

Een goede communicatie is belang-
rijk, maar soms ook heel lastig! We 
proberen als geloofsgemeenschap 
u via Groeiend Best, de Nieuws-
brief, het Antoniusnieuws en onze 
website, op de hoogte te houden 
van alle nieuws. Voor Groeiend 
Best betekent dit, dat we alleen 
zicht hebben op wat we zelf aanle-
veren. Omdat onze kerk vertegen-
woordigd is in de redactie van de 
Nieuwsbrief, kennen we de com-
plete inhoud. Het Antoniusnieuws 

Odulphuskerk

Korte berichten
Vanaf nu worden bijzondere ac-
tiviteiten, diensten, algemene in-
formatie en leuke foto’s ook via 
Facebook gedeeld. Sint-Odulphus 
van Brabantparochie - Odulphus-
kerk Best
https://www.facebook.com/
OdulphuskerkBest

Vieringen
Woensdag 29 november, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Ouders De Wert-de 
Bresser. 20.00u: Meditatie in de 
Sint-Odulphuskapel volgens de 
WCCM 

Vrijdag 1 december, 1e vrijdag 
van de maand
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 2 december, 17.00u: 
Eucharistieviering mmv Koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven.
Zondag 3 december 1e zondag 
van de Advent, 9.30u (na afloop: 
koffiedrinken): Eucharistieviering 
mmv Bert van Hoof 
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van 
Oirschot, Hein van Vlokhoven, 
Toos en Mia van Tartwijk, ouders 
Van de Meulengraaf-van Dincten 
en Theo, Francien en kleinzoon 
Bas, Jan van Genechten, Harrie 
van Beerendonk, jgt. Leo van de 
Sande, Mathies Harks, Peter van 
Laarhoven.

bevat alleen informatie vanuit 
onze Antoniusgemeenschap. 
Soms krijgen we de opmerking, 
dat onze kerk te weinig promi-
nent in beeld wordt gebracht. Dit 
vinden we heel erg jammer! Als de 
communicatie op papier niet toe-
reikend is, moeten we misschien 
allemaal zelf meer ‘reclame’ ma-
ken en vertellen/uitdragen wat er 
gebeurt in onze kerk en onze ge-
meenschap!
 
Vieringen
Zondag 3 december, 11.00u, 1e 
zondag v.d. Advent
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, m.m.v. het Lidwinakoor.
Intenties:Paul van Genuchten, 
Mariet Kreijveld-den Otter.

Dinsdag 5 december, 09.30u 
Woord- en communieviering met 
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie

Antoniuskerk


