
                  

 

 

 

 

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: Een heel jaar is voorbij 

gegaan. Wij hadden gehoopt dit jaar Kerstmis weer te kunnen vieren zoals wij dat gewend waren. Helaas is alles nog 

onzeker. Toch proberen wij ook dit jaar, zij het op een andere manier de adventstijd en Kerstmis bijzonder te maken. 

Graag willen wij u, namens de contactgroep van de Sint-Odulphuskerk en alle vrijwilligers, alvast fijne kerstdagen en een 

gezond nieuw jaar toewensen. Wij hopen u tijdens één van de bijzondere activiteiten of vieringen 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. 

 

Hang uw wens in de Goede Wensen Boom 

Op het Kerkplein aan de Hoofdstraat, bij de Sint-Odulphuskerk, staat een grote 
kerstboom. De Goede Wensen Boom is een initiatief van de Sint-Odulphuskerk. 
Dit jaar is het verzoek van de gemeente Best gekomen voor samenwerking rond 
deze Goede Wensen Boom. Naast een goed wens of boodschap op een kerstbal 
te schrijven kunnen er nu ook plastic kerstballen met wensen voor ander mensen 
opgehangen worden. De kerstballen voor de goede wensen zijn, zoals ieder jaar te 
vinden bij de boom. De plastic kerstballen kunt u ophalen bij een, door de 
gemeente nog op te geven, winkelier in de buurt van de kerk. 

Graag roepen wij u 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. 
 

 

 

Kerststal in de kerk 

Gedurende de Advent is in de kerk nu al de kerststal te 
bezichtigen. Hij staat vlak bij het Mariabeeld en u kunt in de 
Sint-Odulphuskerk elke dag terecht tussen 8.00 uur en 18.00 
uur. 
In deze dagen, die 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.  
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Beleef de adventstijd met een adventskrans: 
 
In de adventstijd leven wij naar Kerstmis toe en steken wij iedere 
zondag een nieuwe kaars aan op de adventskrans. Op de 1e zondag 
van de advent, zondag 28 november, zijn wij hiermee gestart. Dit jaar 
zal deze tijd, maar vooral ook Kerstmis, anders zijn. Om dit jaar de 
Advent bijzonder te maken, willen wij iedereen vragen om dit 
gezamenlijk met ons te doen. Wij steken iedere zondag een volgende 
kaars aan en delen hiervan een foto op facebook. Wij willen iedereen 
vragen mee te doen. Maak ook een adventskrans, heel eenvoudig of 
juist creatief, en steek iedere week ook een extra kaars aan. Deel 
hiervan een foto op onze pagina (bij opmerking).   
 

 

Diverse kleine mededelingen:  

- Op zondag 2 januari 2022 vieren wij Driekoningen met 

een eucharistieviering om 9.30 uur, tijdens deze viering 

worden de huiszegeningen voor 2022 gezegend en kunt u 

deze meenemen. Vanaf 2 januari 2022 liggen de 

zegeningen ook in de kerk en kunt u er één ophalen. 

- Op zondag 9 januari 2022 is er weer een schelpjesviering, ook dit jaar doen wij deze viering met een inloop, u 

kunt komen tussen 11.00 uur en 12.00 uur om uw schelpje af te halen en de kerststallen te bezichtigen, er staat 

ook een stal voor het altaar, daar kun je een wens op een kaart schrijven en bij de stal leggen. 

- Op zondag 23 januari zal er een vesperviering gehouden worden om 16.00 uur in het kader van de week van 

gebed voor de eenheid onder de christenen 

- De gebruikelijke carnaval viering zal gehouden worden op zaterdag 26 februari om 18.30 uur. 

Alle bovenstaande meldingen zijn natuurlijk onder voorbehoud van de corona maatregelen welke op dat 

moment van kracht zijn. 

 
Wij gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart. 
In de afgelopen maanden namen wij in onze kerk afscheid van: 
 
26 augustus 2021               Ton van Genugten     38 
29 augustus 2021                Jan  Bijnen      80 
18 september 2021                Annie van den Biggelaar-Vogels    79  
8 oktober 2021                Riet Gijselhart-Richters     87 
13 oktober 2021               Dini van Gardingen-de Turck    94 
14 oktober 2021               Martien van de Meulengraaf    84 
15 oktober 2021               Tiny Scheepens-Jacobs     89 
15 oktober 2021               Thea Sleegers-Russens     83 
9 november 2021                Jan Teraa      89    
22 november 2021  Leo van Krieken     74 
26 november 2021  Jan van Kollenburg     75                                                  

 

 

                In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

 

Zondag 10 oktober     2021                Tycho Damen 

Zondag 24 oktober    2021                  Saar van Heerebeek 

Zondag 24 oktober    2021                  Ties van Heerebeek 

Zaterdag 30 oktober  2021                    Katie Jarjoura 

Zaterdag 30 oktober  2021                    Emma Goss 

Zondag 14 november 2021                   Soof van Heerebeek        

In totaal werden er in 2021 21 kinderen gedoopt. 

 

   


