Piet van Kemenade

Meimaand, Mariamaand
Waarom is de Mariamaand in mei? Dat heeft te maken met vroeger. De naam
van deze maand komt van het Griekse woord maia, wat ‘moeder’ betekende
en al heel lang waren er in deze maand voorjaarsfeesten. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was om
feestelijk eer te geven aan Maria, de Moeder van Jezus. In de hele wereld is
voor Katholieken zo de meimaand tot Mariamaand geworden.
Voor velen uit Best en Oirschot ontstond de gewoonte om in de meimaand
af te reizen naar “Maria van de Heilige Eik”.
Volgens één van de legenden werd er begin 15e eeuw een beeldje van
Maria met kind gevonden. Het beeldje dreef stoom-opwaarts, verhaalt
de legende, zoals zoveel moeders tegen de stroom inwerken. Het beeldje
werd in een eik geplaatst en daar door de boeren en herders vereerd. Nadat
men het naar de kerk had gebracht, bleek het de volgende dag weer op
de oorspronkelijke plaats te staan. Daarom bouwde men een kapelletje ter
plaatse.
Een mooi verhaal, maar waar het om gaat is dat veel mensen steun en troost
vinden bij een bezoek aan deze plek, door het opsteken van een kaarsje,
een stil gebed of genieten van de mooie natuur in het voorjaar. Reden genoeg om met bezoekers van de H. Antoniuskerk en Sint-Odulphuskerk een
bezoek te brengen aan deze markante plek.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Dinsdag 2 mei, 09.00u:
I.v.m. de bedevaart ‘s-middags, is
er geen viering om 09.00u.

Odulphuskerk

Korte berichten

Dinsdag 25 april is er in de SintOdulphuskerk om 19.00u een gebedsdienst, met speciale aandacht
voor de mensen die in de afgelopen twee jaar van ons zijn heengegaan.

BEDEVAART NAAR DE H. EIK, DINSDAG 2 MEI 2017

Vanaf mei tot en met augustus zijn
er weer eucharistievieringen in de
buitenkapellen. In de even kalenderweken in Aarle en in de oneven
weken in de Vleut. Wij beginnen
in de Sint-Annakapel in Aarle op
3 mei a.s. om 19.00u. (week 18e,
dus een even kalenderweek).

BEDEVAART NAAR DE H. EIK, DINSDAG 2 MEI 2017
Ook dit jaar gaan we weer vanuit Best op bedevaart naar de H. Eik in Oirschot.
Om 14.00 uur komen we samen voor een viering in de kapel
met als voorganger aalmoezenier Jan van Lieverloo.
Daarna gaan we bij deken Leendert Spijkers, in het pastoraal centrum
in Oirschot, koffie drinken met iets lekkers.
We gaan met de bus en vol is vol.
We vertrekken bij de H. Antoniuskerk om 13.00 uur
en bij de Sint-Odulphuskerk om 13.15 uur.
Natuurlijk kan er een rollator of een opvouwbare rolstoel mee.
U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum van de H. Antoniuskerk,
op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur per telefoon (0499-371276)
of e-mail: info@antoniusparochie.nl
Graag zien wij u op 2 mei!
Met vriendelijke groet,
Pastoraatsgroep H. Antoniuskerk

Antoniuskerk

Vieringen
Zondag 30 april, 11.00u: Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist).
Intenties: Jacques van Straalen,

Vieringen
Woensdag 26 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: C. van Gardingen.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel
volgens
de
WCCM
Vrijdag 28 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Ouders Willem van
Laarhoven-van de Biggelaar en
zonen Tiny en Kees,
Ben Leeneman, Kees Heunks.
Zaterdag 29 april, 17.00u:
Eucharistieviering, met Volkszang
Intenties:
Ouders Appeldoorn-de Koning
en overleden familie, Jo van der
Looij, Leo van de Sande (verjaardag), Toos van Tartwijk (O.L.V.
van Den Bosch).
Zondag 30 april, 09.30u:
Eucharistieviering met Volkszang
Intenties: Henricus Leijtens (verjaardag), Marianne Strijbos, Marinus van Diesen en Bertha van Diesen-van Rosendaal, Piet en Marie
van Genugten-van Eerdt, familie
v.d. Sande-Oppers, Ad Verhagen,
Jos Hellings en Annie Hellingsvan Son (verjaardag).

Overleden:
Betje Smetsers-Swaans, 85 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

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

