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OVERZICHT ACTIVITEITEN EN BIJZONDERE DIENSTEN 

Activiteiten: 

Er worden, naast de standaardvieringen welke hieronder zijn weergegeven, nog diverse 

extra vieringen, concerten en overige activiteiten georganiseerd. Deze worden aan de 

achter- en binnenzijde van deze flyer overzichtelijk weergegeven. 

      Standaardvieringen: 

Sint-Odulphuskerk (Hoofdstraat)    

Woensdagochtend  09.00 uur 

Vrijdagavond    19.00 uur 

Zaterdagmiddag    17.00 uur     

Zondagochtend       09.30 uur     

Voor actuele informatie verwijzen wij u ook naar www.odulphusvanbrabant.nl 

Kinderen: 

  ACTIVITEITEN WELKE  ZEER GESCHIKT ZIJN VOOR  

  KINDEREN WORDEN MET DIT SYMBOOL AANGEGEVEN. 

Versie 2019-12-01 

http://www.odulphusvanbrabant.nl


 

December 2019 

Goede wensen boom: 

Vanaf midden december 2019 staat er op het plein voor de 
kerk een mooie grote kerstboom. Hierin kunnen alle Besten-
naren, jong en oud, foto’s, goede wensen voor anderen maar 
ook zomaar een mooie boodschap of gedicht hangen. U kunt 
dit thuis al voorbereiden en dan ter plaatse in de boom han-
gen. Wij zorgen echter ook voor kerstballen en stiften, zodat u 
ook ter plaatse er iets op kunt schrijven. In de boom hebben 
wij dan al enkele teksten gehangen om rustig te lezen en 
even bij stil te staan in de tijd van Advent en de dagen op weg 
naar Kerstmis.   
 

Zondag 15 december 2019, 11:00 uur: 

Op zondag 15 december is er een kinderviering met als thema “op 
weg naar kerstmis” in de Sint-Odulphuskerk. Graag nodigen wij al-
le kinderen van 3 tot circa 10 jaar, samen met hun (groot)ouders, 
broertjes en/of zusjes van harte uit voor deze bijzondere en gezelli-
ge viering. Tijdens deze viering kunnen de kinderen een noveen-
kaars versieren die de kinderen in de 9 dagen tot kerstmis thuis alle-
maal op de zelfde tijd (tussen 18.00 uur en 19.00 uur) voor het sla-
pen gaan  mogen aansteken met hun ouders. Ze bidden dan 9 da-
gen lang een kort gebedje, ze houden dus een noveen. 
 

 

Zondag 15 december 2019, 16:00 uur: 

Kerstsamenzang in de Sint-Antonius kerk aan het Wilhel-

minaplein in Best. 

 

Zondag 15 december 2019, 18:00 uur: 

De officiële opening van de kerststal bij de Mariakapel in de Vleut is op zon-

dag 15 december om 18.00 uur. De kinderen en ouders komen samen bij Best 

Zoo aan de Broekdijk. Ook kinderkoor de Gouden Appeltjes is erbij. Daarna trekt 

de groep naar de kerststal met Maria en Josef en het kindje Jezus in de kribbe. Na 

afloop is er voor de kinderen warme chocomelk, 

voor de ouders glühwein en beschuit met muisjes.  

De Kerststal en de kerststallenroute kunnen dan tot 

en met maandag 6 januari 2020 worden bezocht. 
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Dinsdag 24 december 2019,  22:30 uur: 

Nachtmis in de Sint-Odulphuskerk m.m.v. het Gemengd koor (vanaf 22:15 uur begint het 

koor met het zingen van kerstliederen). 

 

Woensdag 25 december 2019, 9:30 uur: 

Herdertjesviering in de Sint-Odulphuskerk m.m.v. de Gou-

den Appeltjes (speciale viering voor de hele familie). In de 

viering wordt door middel van mooie platen het kerstverhaal 

verteld. 

 

Woensdag 25 december 2019, 11:00 uur: 

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskerk m.m.v. het gemengd ZLTO koor. 

(Op 1e kerstdag is er na de viering tot 16:00 uur gelegenheid de kerststal te bezichtigen) 

 

Donderdag 26 december 2019, 9:30 uur: 

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskerk met volkszang. 

(Op 2e kerstdag is er van 12:00 tot 16:00 uur gelegenheid de kerststal te bezichtigen) 

 

Dinsdag 31 december 2019, 18:00 uur: 

Oudjaarviering in de Sint-Odulphuskerk m.m.v. Harmonie St. Caecilia. 

 

Januari 2020 

Woensdag 1 januari 2020, 10:30 uur: 

Nieuwjaarsviering in de Sint-Odulphuskerk. Aanslui-

tend aan de viering is er een nieuwjaarsreceptie in de 

Pastorie. 

 

Zondag 5 januari 2020, 11:00 uur. 

Schelpjesviering voor de allerkleinsten in de Sint-Odulphuskerk. 

Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om elkaar met 

een kopje koffie/thee te ontmoeten. 
 

Februari 2020 

Zondag 2 februari 2020, 9:30 uur: 

Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om 

elkaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 



Vervolg februari 2020 

Zaterdag 22 februari 2020, 18:30 uur: 

Carnavalsviering in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Woensdag 26 februari 2020, 19:00 uur:   

Heilige mis Aswoensdag met uitreiking Askruisje in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Maart 2020 

Zondag 1 maart 2020, 9:30 uur: 

Na de viering in de Sint-Odulphuskerk is er gelegenheid om el-

kaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 

 

Zondag 15 maart 2020, 11:00 uur: 

Presentatieviering van alle communicanten in de Sint-

Antoniuskerk (knutselwerkjes mogen dan meegenomen worden). 

 

Zaterdag 21 maart 2020, 14:00 - 15:30 uur: 

Op deze zaterdag wordt er van 14:00 uur tot 15:30 uur een 
rondleiding georganiseerd in de Sint-Odulphuskerk. Deze 
rondleiding is bedoeld voor alle kinderen die de H. Commu-
nie doen maar ook voor alle andere kinderen en volwasse-
nen die eens wat meer over de Sint-Odulphuskerk willen we-
ten. 

 

Woensdag 25 maart 2020, 19:00 uur: 

Op deze avond wordt er in de Sint-Odulphuskerk een viering gehouden speciaal 

voor iedereen die de afgelopen jaren een dierbare heeft verloren. Na afloop drin-

ken we nog koffie in de Pastorie. 

 

De overige vieringen met Pasen en de maanden april t/m juli volgen in de volgende activiteitenfolder welke half 
maart 2020 uitkomt. Indien u deze folder of de nieuwe folders digitaal wilt ontvangen kunt u een mail sturen aan:  

     activiteiten.odubest@odulphusvanbrabant.nl  

  of ons volgen via facebook   

https://www.facebook.com/OdulphuskerkBest/ 
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