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 2019
tot en met maart 2020 aan. Graag willen wij u, namens de contactgroep van de SintOdulphuskerk 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 SintOdulphus. U kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren.
Goede wensenboom
Vanaf midden december 2019 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 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.
Vervanging verlichting Sint-Odulphuskerk
Zoals wellicht is opgevallen zijn enkele lampen in de middengang van de kerk defect. Ook
ziet u verschillende soorten lampen die verschillende kleuren licht uitstralen. Dit heeft te
maken met een proef die gedaan is om over te gaan naar LED-verlichting. Niet alleen de
lampen worden vervangen maar ook de armaturen waar de LED-lampen in zitten. Door de
proefopstelling hebben we een goede keuze kunnen maken in helderheid en kleur van de
nieuwe lampen. De nieuwe lamp is al te bewonderen boven de eerste rijen banken. De
komende weken worden alle lampen vervangen. De nieuwe LED-lampen hebben een veel
langere levensduur en uiteraard een veel lager energieverbruik. Een berekening leert ons dat
we de investering in circa 4 jaar hebben terugverdiend.
Vieringen live te volgen via de website
Het is al geruime tijd mogelijk om de reguliere vieringen in de Sint-Odulphuskerk live te
beluisteren. Dit geldt dan voor met name de viering op zaterdag om 17:00 uur en de viering van
zondag om 9:30 uur. Aangezien de vieringen op woensdagmorgen 9:00 uur en vrijdagavond 19:00
uur ook in de Sint-Odulphuskerk worden gehouden zijn ook deze binnenkort live te beluisteren.
Om de kwaliteit te verbeteren wordt in de komende weken nieuwe bekabeling aangebracht. Dit
biedt ons voor de toekomst ook de mogelijkheid de vieringen op zaterdag en zondag, maar
bijvoorbeeld ook het jaarlijkse militaire Requiem niet alleen te beluisteren maar ook te bekijken.
De vieringen zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. U kunt ze ook beluisteren op onze website.
http://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/vieringen/kerkradio-sint-odulphus-best/

Opening kerststal in de Vleut en kerststallenroute
De officiële opening van de kerststal bij de Mariakapel in de Vleut is op
zondag 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 chocolademelk, voor de
ouders glühwein en beschuit met muisjes. De kerststal en de kerststallenroute
kunnen dan tot en met maandag 6 januari 2020 worden bezocht.
De kerststallenroute is de downloaden via www.kerstindevleut.nl.
Wij doen een kerstnoveen
Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God
bidt. Dat doen wij om ons voor te bereiden op een grote feestdag. Of omdat wij iets heel belangrijks willen vragen aan
God. Het meest bekend is de Pinksternoveen ter voorbereiding van het Pinksterfeest in navolging van de apostelen die
tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen in gebed bijeen waren. Een andere noveen die de Kerk viert is de
Kerstnoveen, de periode tussen 17 december en 24 december als voorbereiding op het Hoogfeest van de geboorte van de
Heer. Het woord noveen is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem
= negen. De Noveenkaars geeft aan dat Christus het licht is van de wereld. Er zijn
Noveenkaarsen die negen dagen branden en die steken wij dan aan voor een speciale
intentie in de kerk. Dat kan een vraag om genezing zijn of om kracht voor een zieke,
om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz. Je kunt ook voor
verschillende zieken bidden of voor de beëindiging van een ruzie of voor de
wereldvrede in het algemeen. Als je dat negen dagen doet ben je heel dicht bij die
persoon waar je voor wilt bidden, maar die persoon merkt dat niet, want je vraagt aan God om hulp en daardoor verander
jij soms van gedachte over het probleem waar je voor aan het bidden bent. Je gaat als het ware kijken naar dat probleem
met de ogen van God. Daar word je milder van en ook vriendelijker. Wij gaan na de kinderviering van zondag 15
december 11.00 uur dus ook een kerstnoveen houden met de kinderen. Tussen 18.00 en 19.00 uur steken wij allemaal even
onze noveenkaars aan die wij in de viering hebben versierd en dan bidden wij een kort gebedje met de mensen en dieren
die in de kerststal voorkomen. Iedereen mag natuurlijk meedoen! Graag nodigen wij alle kinderen van harte uit
samen met hun (groot)ouders, broertjes en/of zusjes voor deze bijzondere en gezellige viering op 15 december
2019 om 11:00 uur uit..
Dré Brouwers, pastor
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
Rieki Beerens-van Hemert
70 jaar
Jan van de Sande
91 jaar
Bob Stacey
87 jaar
Cisca Legius-Herijgers
92 jaar
Henk Wiggers
87 jaar
Jan van den Tillaart
88 jaar
Riek van den Hurk-Bekkers
87 jaar
Corrie Dujardin-Maas
85 jaar
Ben IJzermans
81 jaar
Cor van Heerebeek
79 jaar
Berry van Kollenburg
38 jaar
Martijn van Cuijck
84 jaar
Jo Versantvoort
87 jaar
In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Zondag 18 augustus 2019
Jávey Mesters
Zondag 8 september 2019
Faylinn van Hinsberg
Zondag 29 september 2019 Jens van den Broek
Zaterdag 26 oktober 2019
Owain Hendriks
Zondag 10 november 2019 Thijn van Laarhoven

