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Odulphuskerk

Korte berichten

De Caritasinstelling in de R.K. Paro-
chie St. Odulphus te Best biedt ter 
verpachting aan: 1 perceel bouwland, 
te weten: een perceel grasland/bouw-
land gelegen aan de Oude Sonseweg, 
sektie L no. 262, gedeeltelijk, groot 1 
ha.
Het perceel is te pachten voor een ter-
mijn van 4 jaar te weten van 1-1-2020 

Advent 
Advent betekent ‘aankomst’. Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag 
van de advent, een periode van 4 weken voor Kerstmis. De komst van Jezus 
was al lang geleden voorspeld, zoals we in de Bijbel (Oude Testament) kun-
nen lezen. God had het al beloofd aan Abraham en ook profeten spraken 
over Hem
En toen kwam de engel Gabriël aan Maria vertellen dat zij de Moeder van 
Jezus zou worden. Daarom horen we in de kerk in de advent ook iets over 
Maria.
Voordat Jezus rond ging trekken met zijn leerlingen, werd Hij door zijn neef 
Joannes gedoopt en aangewezen als Degene waar iedereen op wachtte. Hij 
vertelde van de komst van Jezus en daarom horen we in deze periode ook 
over Joannes de Doper.
Om duidelijk te maken dat Kerstmis steeds dichterbij komt, is er in de kerk 
een adventskrans met 4 kaarsen. Elke week wordt er weer een nieuwe kaars 
aangestoken, zodat men kan zien hoeveel zondagen het nog duurt tot 
Kerstmis. Er zijn ook mensen die een adventskalender kopen, waarvan je in 
de advent elke dag een luikje opendoet. 
Veel mensen bereiden Kerstmis voor met inkopen enz., maar het belang-
rijkste is de voorbereiding op de komst van Jezus, door na te denken of je je 
best doet om b.v. anderen te helpen en om eerlijk te zijn.
We vieren in de kerk met zang en een kerststal dat er een Kindje is geboren, 
maar belangrijk is vooral dat je weet dat Jezus ook gekomen is voor jou! Een 
mooie voorbereiding toegewenst!

Aalmoezenier Paul Versteegh

Op 27 november was ook onze kerk 
rood aangelicht om aandacht te vra-
gen voor het recht op vrijheid van 
godsdienst voor mensen van alle re-
ligies. 
Komende zondag, de 2e zondag van 
de Advent, hangt in onze kerk de ster 
boven de kerststal. 

Vieringen
Zondag 8 december, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. het Lidwinakoor.
Intenties: Bijzondere intenties.

Dinsdag 10 november, 09.30u 
Avondmaalkapel. Woord- en com-
muniedienst met aalmoezenier 
Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intenties.

Antoniuskerk

t/m 31-12-2023. Gegadigden kunnen 
hun prijs vóór 15-12-2019 schriftelijk 
inleveren bij de secretaris van de Cari-
tasinstelling, p/a Reevelden 30,  5685 
HK Best, waarna aan de gegunde(n) 
een schriftelijk 4-jarig pachtcontract 
wordt aangeboden.

Vanaf half december staat op kerk-
plein een mooie grote kerstboom: 
een ‘goede-wensenboom’. Hierin 
kunnen alle Bestenaren, foto’s, goede 
wensen voor anderen, maar ook een 
mooie boodschap of gedicht hangen. 
U kunt dit thuis al voorbereiden en 
dan ter plaatse in de boom hangen. 
Wij zorgen ook voor kerstballen en 
stiften, zodat u ook ter plaatse iets op 
kunt schrijven.

Vieringen
Woensdag 4 december, 9.00u:
Eucharistieviering 
Intenties: Bijzondere intenties

Vrijdag 6 december 1e vrijdag 

van de maand 
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
Intenties: Ouders Van den Bigge-
laar-v.d. Meulengraaf en dochter 
Maria.

Zaterdag 7 december, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Vleuts 
Volk
Intenties: Overl. fam. Van der 
Looij-van Eert, ouders Ap-
peldoorn-de Koning en overl. fam.

Zondag 8 december, 2e zondag 
van de Advent, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd 
koor
Intenties: Jan de Koning (verjaar-
dag), Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, Piet v.d. Sande, ouders 
Van Rosendaal-v.d. Biggelaar, jgt. 
Jan v.d. Sande, Jan van den Boom 
(verjaardag).


