
                  

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Voor u ligt een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt 

u in dit speciale katern extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap 

in Best. Het is december. Het is Advent: de tijd van wachten, zoals we in de 

overwegingen van de afgelopen weken hebben kunnen horen. 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 2018 tot en met april 2019 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. 

 

 
 
Goede wensen boom 
 
Vanaf zaterdag 8 december 2018 staat 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 er 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.   
Op zaterdag 8 december 2018 wordt de kerstboom na de viering van 17:00 uur gezegend en kunt u, onder het genot van 
een glaasje glühwein, de eerste wensen in de boom hangen. 
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Opening kerststal in de Vleut en kerststallen route 

Ook dit jaar is de kerststal weer opgezet bij de Mariakapel in de Vleut. Voor de officiële opening van de kerststal op 
zondag 16 december om 18.00 uur komen kinderen en ouders samen bij Best Zoo aan de Broekdijk. Ook kinderkoor 

de Gouden Appeltjes en pastor Brouwers 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 naar een goed doel. 
Van 15 december 2018 tot 6 januari 2018 kunt u ook de kerststallenroute in 
buurtschap De Vleut in Best dagelijks bewonderen te voet of per fiets. Bij de 
Mariakapel in De Vleut is een herberg, bij de grote kerststal, ingericht waar men 
wat te drinken kan krijgen tussen 14:00 en 21:00 uur en er is een toiletvoorziening 
geplaatst. Let op veiligheid in het donker, dus lichtgevende hesjes en/of 

verlichting wordt aanbevolen. Ongeveer 70 bewoners hebben een kerststal in hun voortuin gezet of versieren hun tuin 
extra mooi in deze periode. 
 

Wist u dat: 

• Er op zondag 16 december in de Sint-Odulphuskerk weer een kinderviering wordt georganiseerd en wel om 

11.00 uur voor de hele familie maar speciaal toegespitst op de kinderen tussen 3 en 10 jaar. Het thema is "Op weg 

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

• De Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 1 januari 2019 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: 
30 augustus   Jan van de Loo     89 jaar 
10 september    Kees van Kollenburg     65 jaar 
14 september     Harry van de Sande     88 jaar 
  3 oktober       Margot Houtman     74 jaar 
  6 oktober     Johan Noltes      68  jaar 
  6 oktober.      Jacques Janssen     94 jaar 
26 oktober     Ad van Gool      81 jaar 
  2 november.   Jan Smits      77  jaar 
10 november    John Molenaar      83  jaar 
12 november     Koosje de Poorter    97  jaar 
29 november    Wil de Bresser      63 jaar 
  
 

                                                    

 

 

 

   In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

            01 september 2018        Liz van de Loo 

16 september 2018         Lisa van Genugten. 

16 september 2018        Rhodé Martina 

29 september 2018      Ties van den Boom 

 20 oktober 2018           Niels Smulders 

 01 december 2018         Lucas Coolen  

  

   


