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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       09.30 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 2022-12-06 

http://www.odulphusvanbrabant.nl


 

December 2022 

Goede Wensen Boom: 

Op het kerkplein aan de Hoofdstraat, voor de Sint-
Odulphuskerk, staat ook dit jaar weer een grote kerstboom. 
Deze Goede Wensen Boom is een initiatief van de Sint-
Odulphuskerk en dit jaar weer in samenwerking met de ge-
meente Best. Naast een goede wens of boodschap op een 
kerstbal te schrijven, kunnen er nu ook plastic kerstballen 
met wensen voor ander mensen opgehangen worden in de 
boom. De kerstballen voor de goede wensen zijn, zoals ieder 
jaar, te vinden bij de boom. De plastic kerstballen kunt u vin-
den op een speciaal ingerichte tafel achter in de kerk. 

Graag roepen wij u op om in de boom niet alleen een kerstbal met een wens te 
hangen, maar zeker ook een mooie wens voor iemand anders. In de weken voor 
Kerstmis zullen wij enkelen hiervan in vervulling laten gaan. 
 

Zondag 11 december 2022 / 19:00 uur: 

Ieder jaar op de 2e zondag in december komen wereldwijd 

mensen bij elkaar om gezamenlijk overleden kinderen te her-

denken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Ook in 

Best wordt dit georganiseerd en wel op zondag 11 december 

om 19:00 uur in zalencentrum Prinsenhof. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Zondag 18 december 2022, 18:00 uur: 

De officiële opening van de kerststal bij de Mariakapel in 

de Vleut is op zondag 18 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 voor iedereen beschuit met muisjes.  De 

kerststal en de kerststallenroute kunnen tot en met vrij-

dag 6 januari 2023 worden bezocht. 

 

Zaterdag 24 december 2022,  22:30 uur: 

Nachtmis in de Sint-Odulphuskerk m.m.v. het Odulphus-

dameskoor. 

(vanaf 22:15 uur begint het koor met het zingen van kerstliederen). 
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Zondag 25 december 2022, 9:30 uur: 

Herdertjesviering in de Sint-Odulphuskerk m.m.v. het kinderkoor 

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

de viering wordt o.a door middel van een filmpje het kerstverhaal 

verteld. 

Zondag 25 december 2022, 11:00 uur: 

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

 

Maandag 26 december 2022, 9:30 uur: 

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskerk met volkszang. 

 

Woensdag 28 december 2022, 18:30 uur: 

Van 18.30 uur tot 20.30 uur zijn op 28 december, op 4 plaatsen langs de kerststal-
lenroute in de Vleut, koortjes aanwezig die samen met u kerstliedjes zingen.  
De locaties waar u koortjes tegen komt zijn:  
• Buurthuis OVS aan de Steenovenseweg 1a: Bressband BOB en koor Vocare  
• Tuin Meulenwiel (Broekdijk 9): Zangkoor ’t Vleuts Volk 
• Vleutse Hoeve (St. Oedenrodeseweg 23): Koren Best Gemutst en Since Kort 
• Grote Kerststal (Hoge Vleutweg/Broekdijk): Gelegenheidskoor De Noël Lads en Lassies 
 

Zaterdag 31 december 2022, 17:00 uur: 

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

 

Januari 2023 

Zondag 1 januari 2023, 10:30 uur: 

Nieuwjaarsviering in de Sint-Odulphuskerk. Aansluitend 

aan de viering is er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 

in de kerk. 

 

Zaterdag 7 januari 2023, 14:00 - 16:00 uur. 

Schelpjesviering in de Sint-Odulphuskerk. Ook dit jaar doen wij deze viering met 

een inloop, u bent tussen 14.00 uur en 16.00 uur van harte welkom om uw schelp-

je af te halen en de kerststal te bezichtigen. 

 

Zaterdag 7 januari 2023, 17:00 uur. 

Op zaterdag 7 januari 2023 vieren wij Driekoningen 

met een eucharistieviering om 17.00 uur, tijdens deze viering worden de huiszege-

ningen voor 2023 gezegend en kunt u deze aan het eind van de viering meene-

men. Vanaf 8 januari 2023 liggen de zegeningen ook in de kerk en kunt u er één 

achter in de kerk ophalen. 
 

 



Februari 2023 

Zondag 5 februari 2023, 9:30 uur: 

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

kaar onder het genot van een kopje thee of koffie te ontmoeten. 

 

Zaterdag 18 februari 2023, 18:30 uur: 

Carnavalsviering in de Sint-Odulphuskerk. 

 

 

Woensdag 22 februari 2023, 19:00 uur:   

Heilige Mis Aswoensdag met uitreiking askruisje in de Sint-Odulphuskerk. 

 

Maart 2023 

Zondag 5 maart 2023, 9:30 uur: 

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

onder het genot van een kopje thee of koffie te ontmoeten. 

 

 

 

Zondag 5 maart 2023, 11:00 uur: 

Presentatieviering van alle communicanten in de Sint-

Antoniuskerk (knutselwerkjes moeten dan ook meegeno-

men worden). 

 

Zaterdag 25 maart 2023, 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 rond-
leiding is bedoeld voor alle kinderen die de H. Communie gaan 
doen maar is er ook voor alle andere kinderen en volwassenen 
die eens wat meer over de Sint-Odulphuskerk willen weten. 

 

 

De overige vieringen met Pasen en de maanden april t/m juli volgen in de volgende activitei-
tenfolder welke half maart 2023 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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