
                  

 

 

 

 

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 rondom de kerstdagen vindt 

u in de nieuwsbrief. Bij deze nieuwsbrief en het katern treft u ook weer de nieuwe activiteitenfolder van december 2022 

tot en met maart 2023 aan. 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 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 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 ook dit jaar een 
grote kerstboom. De Goede Wensen Boom is een initiatief van de Sint-Odulphuskerk. 
Dit jaar weer in samenwerking met de gemeente 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 vinden op een speciaal ingerichte tafel 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. 

 

 

Kerststal in de kerk 

Gedurende de Adventstijd is in de kerk de kerststal al 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 de dagen op weg naar Kerstmis 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.  
 
 

Diverse kleine mededelingen:  

- Op zaterdag 7 januari 2023 vieren wij Driekoningen 

met een eucharistieviering om 17.00 uur, tijdens deze 

viering worden de huiszegeningen voor 2023 gezegend 

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

- Op zaterdag 7 januari 2023 is er weer een schelpjesviering, ook dit jaar doen wij deze viering met een inloop, u 

kunt komen tussen 14.00 uur en 16.00 uur om uw schelpje af te halen en de kerststal te bezichtigen. 

- De gebruikelijke carnavalsviering zal gehouden worden op zaterdag 18 februari 2023 om 18.30 uur. 
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