
                  

 

 

 

 

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. Helaas moeten we dit 

jaar Kerstmis anders vieren dan andere jaren. Toch proberen we op een andere 

manier en met andere activiteiten de Adventstijd bijzonder te maken. 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 toch tijdens één 

van de 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. 

 

Sint-Odulphuskerk in het rood 

Op woensdagavond 25 november 2020 was het Red Wednesday,  de vier kerken van 

onze parochie werden dan, net als vele andere kerken en gebouwen in de wereld, 

rood aangelicht. Dit om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van 

godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. 

De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht.  Niemand mag worden lastig 

gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met 

het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof of 

afkomst. Ook de Sint-Odulphuskerk was rood aangelicht om hiervoor aandacht te 

vragen. Het was een mooi aanzicht en in de kerk werd een film getoond. We kunnen 

terugkijken op een succesvolle avond.  

 

Hang uw wens in de wensboom 

Op het Kerkplein aan de Hoofdstraat bij de Sint-
Odulphuskerk staat een grote wensboom. De 
wensboom is een initiatief van de werkgroep 
bijzondere vieringen en activiteiten van de Sint-
Odulphuskerk.  

Wat wenst u voor volgend jaar? Weer terug naar 
het leven zoals we gewend waren? Weer een arm 
om iemand zijn schouder kunnen slaan?  
Graag roepen wij u samen op om in de boom een 
kerstbal te hangen. Misschien heeft u wel een mooi 
gedicht, foto’s, een mooie wens of boodschap. Dat 
mag allemaal. Heeft u thuis niet de juiste spullen? 
Bij de kerk vindt u ook kerstballen en stiften om 
een mooie boodschap op een kerstbal te schrijven. 
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Kerststal in de kerk anders dan anders 

Gedurende de Advent is in de kerk nu al de kerststal te 
bezichtigen. Hij staat vlak bij het Mariabeeld en u kunt in de 
Odulphuskerk elke dag terecht tussen 8.00 uur en 18.00 uur. 
In deze dagen, die misschien soms vreemd zijn door de 
pandemie, kan een bezoekje aan de kerk goed doen. Er is een 
muziekje en de lezing van de dag ligt op de leestafel met nog 
andere lectuur voor bezinning die u mee mag nemen.  
Op 21, 22 en 23 december van 18:00 tot 20:00 uur en op 24 
december van 16:00 – 22:00 uur is de gehele kerk geopend. Er 
zijn dan, behalve de grote kerststal, ook kleine kerststallen te 
bezichtigen, die voorgaande jaren in de tuin van het Meulenwiel 
te zien waren in de Vleut.  
 

 
Op Kerstavond zijn er geen vieringen in onze vier kerken. Daarmee zouden we 

slechts een heel klein groepje de kans geven om kerstavond te vieren. In plaats 

daarvan zijn de kerken opengesteld van 16.00 uur tot 22.00 uur. We willen namelijk 

graag zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om op kerstavond eventjes 

de kerk en de kerststal te bezoeken. Op 21, 22 en 23 december van 18:00 tot 20:00 

uur en op 24 december van 16:00 – 22:00 uur is het ook mogelijk om een wens, 

zomaar een mooie tekst of bijvoorbeeld de naam van een overleden dierbare op een 

verlichte kerstbal te schrijven. Deze kunnen vervolgens in de wensboom of bij de 

kerststal in de kerstbomen gehangen worden. Het lampje brandt circa 7 dagen 

zodat deze ook met Kerstmis nog brandt.  

 
 
 
 

Kerk TV in de Sint-Odulphuskerk 
 
Zoals u wellicht weet hebben we al geruime tijd de mogelijkheid om geluidsopnames 

vanuit de Sint-Odulphuskerk uit te zenden via onder andere onze website. We zijn 

druk doende om voor Kerstmis ook beeld toe te voegen aan de uitzendingen. We 

streven ernaar om de vieringen in de Sint-Odulphuskerk op 1e en 2e kerstdag al met 

beeld uit te kunnen zenden. De uitzendingen zijn dan live te zien via de site of terug te kijken via Kerkdienst gemist. Houd 

onze website en facebook hiervoor in de gaten. 

 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van: 
17 oktober 2020 Christ van Haaren   91 
1   november 2020 Cor Latijnhouwers-Erven  88  
 

                                                    

 

 

 

              In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

 Zondag 27 sept. 2020       Charlie van Loon 

 Zondag 15 nov. 2020        Raegen Timmers 

 Zaterdag 28 nov. 2020      Fenn van der Looij  

  In totaal werden er in 2020 11 kinderen gedoopt. 

 

 

   


