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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)    

Woensdagavond  19.00 uur 

Vrijdagavond    19.00 uur 

Zaterdagmiddag    17.00 uur     

Zondagochtend       09.30uur     

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 2022-08-24 

http://www.odulphusvanbrabant.nl


 

September 2022 

Zondag 4 september 2022 / 9:30 uur: 

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

kaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 

Zaterdag 10 september 2022 en zondag 11 september 2022: 

In het weekend van de Open-monumentendagen is ook de Sint-Odulphuskerk 

geopend voor bezichtiging op zaterdag 10 september van 10:00 tot 16:00 uur en 

op zondag 11 september van 14:00 tot 16:00 uur. 

 

Donderdag 15 september 2022 / 19:00 uur: 

Op donderdag 15 september wordt er een nabestaandenvie-

ring gehouden in de Sint-Odulphuskerk. Deze viering is speci-

aal voor nabestaanden die stil willen staan bij een dierbare 

overledene. Om 19.00 uur begint de viering en er is live mu-

ziek. Na de dienst wordt er koffie, thee met iets lekkers geser-

veerd in de kerk. Met elkaar napraten is een belangrijk onder-

deel van dit samenzijn. Nabestaanden die in het afgelopen jaar een dierbare heb-

ben verloren krijgen een persoonlijke uitnodiging maar natuurlijk is iedereen wel-

kom om deze dienst bij te wonen. 

 

Zaterdag 24 september 2022 / 14:00 - 16:00 uur: 

Op de laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 14:00 uur tot 16:00 
uur. Behalve dat u vrij kunt rondlopen door heel de kerk, zijn er ook mensen aan-
wezig die enige uitleg kunnen geven over het gebouw en de beelden.  
 

Zaterdag 24 september 2022 / 14:00 - 16:00 uur: 

Op zaterdag 24 september 2022 om 14:00 uur zal weer een editie van Best Veul 

Koren gaan plaats vinden in het centrum van Best en ook in de Sint-

Odulphuskerk. Meer info ook op www.bestveulkoren.nl 

 

Oktober 2022 

Zondag 2 oktober 2022 / 9:30 uur: 

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

kaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 
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Vervolg oktober 2022 

Dinsdag 4 oktober 2022 / 17:00 uur: 

Bij de Mariakapel in De Vleut is er om 17:00 uur 

een dierenzegening. 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 / 15:00 - 16:15 uur: 

Op zaterdag 15 oktober wordt om 15:00 uur het Sint-Odulphus najaarsconcert 

georganiseerd in de Sint-Odulphuskerk. Dit jaar met het thema “Jaargetijden als 

een inspiratie voor componisten” . 

 

Zaterdag 29 oktober 2022 / 14:00 - 16:00 uur: 

Op de laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 14:00 
uur tot 16:00 uur. Behalve dat u vrij kunt rondlopen door heel de 
kerk, zijn er ook mensen aanwezig die enige uitleg kunnen geven 
over het gebouw en de beelden.  

 

November 2022 

Dinsdag 1 november 2022 / 19:00 uur: 

Op dinsdag 1 november 2022 vieren we Allerheiligen 

met een Eucharistieviering om 19:00 uur.  

 

Woensdag 2 november 2022 / 19:00 uur: 

Allerzielenviering in de Sint-Odulphuskerk en het zegenen van de graven na af-

loop van deze gebedsviering. 

 

Zaterdag 5 november 2022 / 11:00 uur: 

Militair Requiem in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Zondag 6 november 2022 / 9:30 uur: 

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

met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

 

Zaterdag 12 november 2022 / 17:00 uur: 

Op zaterdag 12 november vieren wij Sint-Maarten na de Mis 

van 17.00 uur, waarin de Vormelingen aan de parochie worden 

gepresenteerd, is er een tocht met lampionnen naar de tuin 

van de pastorie. Daarna drinken we in de tuin van de Pastorie 

nog chocomel met een Sint-Maartenbroodje. 
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Vervolg november 2022 

Woensdag 23 november 2022 / 18:00 - 21:00 uur: 

Op deze woensdag is het “RedWednesday”, door o.a. kerken 

rood aan te lichten vragen we aandacht voor de vrijheid van 

alle mensen. Ook de Sint-Odulphuskerk wordt rood aange-

licht en er is gelegenheid om kaarsen aan te steken. 

Zaterdag 26 november 2022 / 14:00 - 16:00 uur: 

Op de laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 14:00 uur tot 16:00 
uur. Behalve dat u vrij kunt rondlopen door heel de kerk, zijn er ook mensen aan-
wezig die enige uitleg kunnen geven over het gebouw en de beelden.  

Zondag 27 november 2022 / 9:30 uur: 

Familieviering met als thema Sinterklaas, ook zal de Goedheiligman een be-

zoek aan onze kerk brengen. Kinderkoor de Gouden Appeltjes luistert de vie-

ring op.  

December 2022 

Ook dit jaar verschijnt er vanaf half december 2022, op het plein 

voor de kerk, een mooie grote kerstboom. Hierin kunnen alle         

Bestenaren, jong en oud, foto’s en goede wensen voor anderen maar 

ook zomaar een mooie boodschap of gedicht hangen. 

Zondag 4 december 2022 / 9:30 uur: 

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

kaar met een kopje koffie/thee te ontmoeten. 

Zondag 11 december 2022 / 11:00 uur: 

Op zondag 11 december is er een kinderviering met als thema “op 

weg naar kerstmis” in de Sint-Odulphuskerk. Graag nodigen wij 

alle kinderen, samen met hun (groot)ouders, broertjes en/of zusjes 

van harte uit voor deze bijzondere en gezellige viering. 

Zondag 11 december 2022 / 19:00 uur: 

Ieder jaar op de 2e zondag komen mensen bij elkaar om overle-

den kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een 

kaarsje aan. Ook in Best wordt dit georganiseerd en wel op Zon-

dag 11 december om 19:00 uur in zalencentrum Prinsenhof.  

Zondag 18 december 2022 / 18:00 uur: 

De Kerststal en kerststallenroute worden op zondag 18 december 

2022 om 18:00 uur geopend bij de Mariakapel in De Vleut. 

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 face-

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