Carnaval
In ons kleine land zijn op het gebied van carnaval de belevingen soms heel
verschillend. Laatst zag ik een reportage van Paul Spapens over carnaval in
Tilburg. Hij is een Brabander van het goede soort en hij waakt over traditie
in het Brabants leefgevoel. Ik herinner mij hem nog goed toen ik nog in
Tilburg was. Hij staat ruimhartig in het leven, maar neemt ook zaken onder de loep. In Tilburg was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw carnaval
vieren kennelijk niet zomaar geoorloofd. In het ‘Rome’ van Nederland, zoals
men Tilburg toen noemde, vonden sommige kerkleiders dat carnaval vieren niet goed was. In de tijd dat ik er werkte was het een gezellige boel,
nog wel in de kerk aan de Heuvel. Maar zelfs de media onderschatten soms
de beleving van carnaval in het zuiden. Ook dit jaar nog vond RTL dat een
verkiezingsdebat met carnaval moest kunnen. Kennelijk is het op heel korte
afstand en ook op heel korte afstand in tijd nog steeds moeilijk om de gevoelens van het volk te vertolken. Maar wij gaan toch carnaval vieren en
daar houden ook wij een viering bij in de Sint-Odulphuskerk op zaterdag
25 februari om 18.30u. Het thema klinkt heel serieus, namelijk: “ Voor we
beginnen eerst bezinnen”. Dus ik bedoel maar: carnaval in Brabant is niet
verstoken van een portie wijsheid en dat zal onze feestvreugde in BEST alleen maar ten goede komen!
Dré Brouwers, pastor

Vogels-van Erp en schoondochter
Nellie.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel volgens de WCCM
(World Community of Christian
Meditation).

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 22 februari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:
Uit dankbaarheid, jgt. Wim Korst,
Celsia van de Sande-Verhagen,
Henrica van den Hurk, ouders C.

Vrijdag 24 februari, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties:
Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 25 februari, 18.30u:
Carnavalsviering gebedsdienst.
Zondag 26 februari, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties:
Familie Walravens-vande Sande.

Overleden: Kees Heunks, 88 jaar
en Jan Kroot, 78 jaar. Mogen zij
rusten in vrede.

Antoniuskerk

Wijzigingen

Per 1 mei 2017 worden de volgende rekeningen t.b.v. de H.
Antoniuskerk opgeheven:
NL58 INGB 0001 0265 94
NL44 INGB 0001 1976 63
NL87 INGB 0003 1217 57
NL78 INGB 0001 0230 33
Dit betekent dat als u uw kerkbijdrage op een van deze rekeningen overmaakt, dit gewijzigd
moet worden in
NL43 RABO 0107 0921 31
t.n.v. H. Antoniuskerk

Openingstijden
Parochiecentrum
Tijdens carnaval is het parochiecentrum op maandag en dinsdag
gesloten. De overige werkdagen
bent u welkom van 09.00-12.00u.
Op dinsdag 28 februari vervalt de
viering van 09.00 u. in de Avondmaalkapel.

Vieringen
Zondag 26 februari, 11.00u:
Eucharistieviering, pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
(organist).
Intenties: Henny Bastian,
Bijzondere intentie.
Dinsdag 28 februari, 09.00u:
Géén viering.

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

