
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in dit speciale katern 

extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. De vieringen rond de kerstdagen vindt u in de 

Nieuwsbrief. Bij deze nieuwsbrief en het katern treft u ook weer de nieuwe 

activiteitenfolder van december 2017 tot en met april 2018 aan. Graag willen wij u, 

namens de contactgroep van de Sint-Odulphuskerk en alle vrijwilligers, alvast fijne 

kerstdagen en een gezond Nieuwjaar toewensen. Wij hopen u tijdens één van de 

vieringen of bijzondere activiteiten te mogen ontmoeten. 

Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben, dan 

kunt u deze altijd mailen naar contactgroep.odubest@odulphusvanbrabant.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphus. U 

kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren. 

 
Toilet in de Sint-Odulphuskapel 
 
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de bestrating en groenvoorzieningen rond de Sint-Odulphuskapel. Aangezien het 

straatwerk geheel is opengehaald hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een rioolaansluiting te maken in de 

kapel. In de afgelopen jaren is de behoefte aan een toilet in de kapel toegenomen doordat er ook regelmatig uitvaarten en 

andere activiteiten gehouden worden. De laatste hand wordt gelegd aan de afwerking en dan kan het toilet op korte termijn 

in gebruik genomen worden. 

 

Goede wensen boom 
 
Vanaf half december 2017 verschijnt er op het plein voor de kerk een 
mooie grote kerstboom. Hierin kunnen alle Bestenaren, 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 hangen. Wij zorgen echter ook voor 
geplastificeerde papieren kerstballen en stiften zodat u ook ter plaatse 
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.    
 

OPROEP aan alle rechthebbenden van graven op begraafplaats 

Sint-Odulphus te Best 

In verband met het samenvoegen van de administraties van de 
begraafplaatsen en de overgang naar een ander administratiesysteem 
hebben wij meer gegevens van rechthebbenden nodig dan voorheen 
het geval was. Vooral de geboortedatum, voornamen, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres zijn erg belangrijk. 
Veelal beschikken wij wel over een adres maar ontbreken de overige gegevens. Als u de rechthebbende bent van een of 
meerdere graven op onze begraafplaats, treft u bij deze Nieuwsbrief een brief aan, die wij graag volledig ingevuld en 
ondertekend retour ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk de gevraagde gegevens compleet aan ons door te geven. U 
kunt deze brief afgeven op het Parochiecentrum, Hoofdstraat 35 in Best of de brief scannen en mailen naar 
administratie.odubest@odulphusvanbrabant.nl. Graag voor 1 januari 2018. Bent u rechthebbende van een graf en heeft u 
geen brief ontvangen, dan hebben wij uw gegevens compleet.  Let u er ook op dat u bij verhuizing of overlijden van een 
rechthebbende contact met ons op neemt.  Hiervoor kunt u het eerder genoemde e-mailadres gebruiken. 
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Wist u dat: 

 Er dit jaar weer een mooie kerststal te bewonderen is in de Sint-Odulphuskerk. De 

tijden waarop de kerststal te bezoeken is zijn: 25 december na de eucharistieviering 

tot 16:00 uur. 26 december 12:00 – 16:00 uur en 27 december tot en met 31 

december van 14:00 tot 16:00 uur. 

 Er op zondag 10 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 maken we tijdens deze leuke viering Adventskransen. Het 

wordt vast heel gezellig en het is dan al een beetje Kerstmis. 

 Ook dit jaar weer de kerststal is opgezet bij de Mariakapel in de Vleut. 

De nodige mankracht is ingezet om met elkaar de stal weer bewoonbaar 

te maken voor de levensgrote beelden en opgezette dieren. Voor de 

officiële opening op zondag 17 december om 18.00 uur van de 

kerststal komen kinderen en ouders samen bij Best Zoo aan de 

Broekdijk. Ook kinderkoor de Gouden Appeltjes en de pastor zijn erbij. 

Daarna trekt de groep naar de kerststal met Maria en Joseph en het 

kindje Jezus in de kribbe. Na afloop is er voor de kinderen warme 

chocomelk, voor de ouders glühwein en beschuit met muisjes. Het geld 

dat bij de kerststal wordt ingezameld door het verkopen van kaarsen en het geld dat in de knikengel wordt gedaan, 

gaat dit jaar naar 2 goede doelen: Stichting Harapan en Avondje Uit. 

De kerststal is vanaf 17 december dagelijks geopend van 09:00 tot 21:00 uur. Op eerste Kerstdag vertelt een 
herder verhalen bij de kerststal. Ook dan is er warme chocomelk en glühwein voor de liefhebbers. Vanaf dit jaar is het 
ook mogelijk om iedere avond van 18:00 tot 21:00 uur iets te drinken bij de kerststal. Ook is er op die tijden dan een 
toiletfaciliteit beschikbaar. 

 De Nieuwjaarsreceptie op maandag 1 januari 2018 in de pastorie aansluitend aan de 
Eucharistieviering van 10.30 uur wordt gehouden. 

 Dit jaar er vanuit de Sint-Odulphuskerk en Antoniuskerk weer kleine kerstattenties 
worden rondgebracht door vrijwilligers van de parochie. Deze attenties worden mogelijk gemaakt door de Stichting 
Caritas Sint-Odulphus. 
Vanuit de kerstgedachte  worden  ouderen en zieken in Best bezocht, maar  ook aan  Bestenaren die  in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen buiten Best verblijven wordt gedacht. Vele enthousiaste vrijwilligers gaan 
jaarlijks op pad om onze kwetsbare medeparochianen in deze donkere dagen een steuntje in 
de rug te geven. 

 
 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 
10 oktober 2017  Tonny Prins-van der Rijt    82 jaar 
15 oktober 2017  Paul  Venmans     58 jaar 
16 oktober 2017   Erik Mutsers     44 jaar 
22 oktober 2017  Fien Vermeulen-Smulders   88 jaar 
3 november 2017  Nelly van den Nieuwenhuisen-Mandigers  88 jaar 
9 november 2017  Dora de Wert     81 jaar 
 

 
                                                                 In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

    17 september  2017      Lynn Wijnands 

   8  oktober 2017            Ivo de Wit 

   15 oktober 2017           Noud Illegems 

   15 oktober 2017           Stijn van de Westelaken 

                                  4 november 2017         Jesse van de Kerkhof 

                                  12 november 2017       Nina Bloks 

 12 november 2017        Claire de Moel 

 

   


