Beste mensen,
Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in deze speciale katern
extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. Het is alweer december; wat gaat het jaar toch snel
voorbij! De vieringen rond de kerstdagen vindt u in de Nieuwsbrief. In deze
katern hebben we wel de vieringen in de aanloop naar kerstmis vermeld. Graag
willen we van deze gelegenheid ook gebruik maken om u, namens de
Contactgroep van de Sint-Odulphuskerk en alle vrijwilligers, alvast fijne
kerstdagen en een gezond nieuwjaar toe te wensen.
Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op deze katern hebben, dan
kunt u deze altijd mailen naar contactgroep@sint-odulphus.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphus. U kunt dit
natuurlijk ook middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren.
Piano
Sinds enige tijd staat er in de Sint-Odulphuskerk een nieuwe digitale piano. Die kan gebruikt worden door de pianisten van
het jongerenkoor Fresh en de Gouden Appeltjes, maar ook door mensen die de liturgie willen begeleiden. Zo heeft Olga
van der Pennen al een keer de Eucharistieviering opgeluisterd met deze piano. Op eerste kerstdag zal zij er ook weer op
spelen en liedjes zingen met kinderen en volwassenen die de kerststal komen bekijken. Het is een prachtig instrument met
heel veel mogelijkheden. Wij zijn de sponsor bijzonder dankbaar, want die heeft deze aanwinst voor ons mogelijk gemaakt.
De oude piano is volgens de kenners ook nog heel wat waard. Als oefeninstrument is deze piano nog heel geschikt. Wij
bieden hem te koop aan voor een schappelijke prijs. U kunt daar informatie over inwinnen bij iemand van de
Contactgroep of in het Parochiecentrum.
(door Pastor Dré Brouwers)

(nieuwe piano)

(oude piano)

Kerstsamenzang in de ProtestantseKerk in Best
Op zondag 20 december om 16.00 uur wordt in de Protestantse Kerk aan de Koningin Julianaweg-Zuid in Best, de
jaarlijkse Kerstsamenzang gehouden. Uw bezoek en deelname is een prima manier om in de juiste sfeer aan de
voorbereiding voor kerstmis te beginnen. De Kerstsamenzang wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en de
Stuurgroep Kerk en Samenleving. Beide organisaties werken aan oecumenische samenwerking van onze kerken.
Het is gebruikelijk dat om toerbeurt, één van de koren medewerking aan de Kerstsamenzang verleent. Dit jaar is dat Mixed
Voices uit Oirschot o.l.v. Annemarie Markgraaf-van den Brandt.
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor een goed doel. Dit jaar zal deze collecte voor Vluchtelingenwerk
zijn. U bent van harte welkom op zondag 20 december!
Raad van Kerken, Stuurgroep Kerk en Samenleving

Wist u dat:
 Er ook dit jaar weer een mooie kerststal te bewonderen is in de Sint-Odulphuskerk.
De tijden waarop de kerststal te bezoeken is staan vermeld in de nieuwsbrief.
 Er op zondag 13 december in de Sint-Odulphuskerk weer een kinderviering wordt
georganiseerd en wel om 11.00 uur voor heel het gezin, ook voor opa en oma, maar
speciaal toegespitst op de kinderen tussen 3 en 10 jaar. Het thema is "Op weg naar
kerstmis". Dit jaar besteden wij vooral aandacht aan de herders. Zij waren niet zo erg
gezien. Ze leken een beetje op de vluchtelingen van nu. Niet iedereen was er aardig
voor. Maar zij waren wel de eersten die de boodschap hebben opgevangen, dat er
een redder geboren was. Alle kinderen mogen als engel of als herder verkleed aan de viering deelnemen. Het wordt
vast heel gezellig en het is dan al een beetje kerstmis.
 Voor de twee en twintigste keer zal bij de Mariakapel in buurschap “De Vleut”in Best, de prachtige kerststal met
door buurtleden, handgemaakte levensechte beelden en dieren te bezichtigen zijn. De feestelijke opening zal
plaatsvinden op zondag 13 december om 17.00 uur. Dit jaar zal er
een iets andere invulling gegeven worden aan de opening van de
totaal vernieuwde kerststal.
We verzamelen tegen 17.00 uur binnen bij Toon Vertier aan de Broekdijk in
Best. Daar heten we u allen welkom en zal er een verhaaltje verteld worden voor
de kindjes. Daarna zal er een lampionnenoptocht zijn voor alle kinderen .
Herders zullen de tocht vanaf de broekdijk ( waar lampionnen worden
uitgeleend) naar de kerststal begeleiden en bij de stal leggen we het kindje Jezus
in de kribbe en de herder zal een mooi kerstverhaal vertellen. Kinderkoor de
“Gouden Appeltjes” zal dit alles opluisteren met mooie kerstliederen, die
iedereen mee kan zingen. Dit alles in een gezellige kerstsfeer met warme chocomel en beschuit met muisjes voor de
kinderen en een glaasje glühwein voor de volwassenen. De opbrengst van de knikengel en het geld van het branden
van de kaarsen in het kappelletje, is zoals elk jaar, voor een goed doel. Dit jaar zal dat zijn voor stichting “A STORY
TO TELL…”). Zij helpen en ondersteunen ernstig zieke en kansloze kinderen en eenzame bejaarden.

Er op zaterdag 19 december om 10:00 uur een kerstviering georganiseerd wordt in buurthuis “de Zessprong” in de
Heikant.

De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari 2016 in de pastorie aansluitend aan de Eucharistieviering van 11.00 uur
wordt gehouden.

Er in de Sint-Odulphuskerk de onderstaande vieringen zijn in de komende weekenden:
op zaterdag 12 december om 17:00 uur een viering met de Cantors.
op zondag 13 december om 9:30 uur een viering met Gregoriaans koor.
op zondag 13 december om 11:00 uur een kinderviering
op zaterdag 19 december om 17:00 uur een viering met volkszang.
op zondag 20 december om 9:30 uur een viering met het gemengd ZLTO koor.
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
19 september 2015
Mieke Verwimp-van Ekert
81 jaar
24 september 2015
Johan van Kollenburg
76 jaar
25 september 2015
Cor Snijders
68 jaar
19 oktober 2015
Sieni van Oorschot-Vollebregt
84 jaar
30 oktober 2015
Elly Vera-Bekkers
67 jaar
07 november 2015
Jeanne Versantvoort-Daemen
85 jaar
08 november 2015
Mariet de Bresser-van der Velden
96 jaar
08 november 2015
Jo van der Looij
68 jaar
11 november 2015
Sjaak Geven
77 jaar
20 november 2015
Joop Hankel
82 jaar
In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Pleun van den Hurk
19 september 2015
Finn van Loom
27 september 2015
Kay Bloks
25 oktober 2015

