Pasen en Pinksteren
Als mijn moeder vroeger iets wilde afwijzen maar niet meteen nee wilde
zeggen kwam de zin” als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen”. Daarmee wist
ik dat het er nooit van zou komen. Tegenwoordig merk ik vaak dat men niet
meer zo op de hoogte is van de tijden.
Zo vertelde laatst iemand mij dat het de zondag NA Pasen was. Eigenlijk
klopt dat in de katholieke telling niet. We spreken van de zondag VAN Pasen.
7x7 dagen spreken we VAN Pasen. Om vervolgens te eindigen op de 50e
dag en dan is het Pinksteren. Het woord Pinksteren is dan ook afgeleid van
het Griekse Pentakoste, wat vijftig betekent. Met Pinksteren sluiten we niet
alleen aan bij de herdenking van de 10 geboden zoals ze aan Mozes gegeven werden, maar er wordt ook gevierd dat de leerlingen in Jezus’ Geest
verder gingen. Ieder van hen, eigenlijk ieder mens, leeft verder in de Geest
van Christus.
Op de 50e dag gaat ook de Paaskaars, die tijdens de Paaswake voor het
eerst ontstoken werd, uit. Immers, met Pinksteren worden de mensen zelf
het Licht van Christus.
Pastor Jan van Lieverloo

Antoniuskerk

Terugblik
Wat is er veel gebeurd, de afgelopen maand! Onze bisschop ging
op bezoek bij AiB, we vierden
Palmzondag, de Goede Week en
natuurlijk Pasen. We kunnen het
nooit genoeg doen, en daarom nog
maar eens: dankjewel aan al die
harde werkers, die ervoor zorgden
dat het mooie vieringen waren.
Dank ook aan u, die in de vieringen aanwezig was: vieren doen we
immers samen!
Het voorjaar, als alles gaat groeien
en bloeien, vraagt ook om extra activiteit van degenen die het kerkhof
en de tuinen voor de kerk verzorgen. Wat hebben zij hard gewerkt!
En dan ook nog, afgelopen week,
de bedevaart naar de H. Eik. Een
volle bus bedevaartgangers ging op
weg. De betrokkenheid was groot!
Ook de gastvrije ontvangst in het
Koetshuis in Oirschot werd gewaardeerd.
Kunnen we nu op onze lauweren
gaan rusten? Nee, er zijn allerlei
activiteiten in ontwikkeling. De
kerk is weer elke vrijdagmorgen
open en daar is een tentoonstelling
te zien van parochianen en pastores, onder het thema ‘verbondenheid – geborgenheid’. Loopt u gerust eens binnen, u bent welkom!

Vieringen
Zondag 14 mei, Moederdag,
11.00u: Eucharistieviering met
pastor Papenburg, m.m.v. het
Lidwinakoor.
Intenties: Jan Brands, mevr. Vervloet-Jochems, Christien van Logten- van Bakel, voor alle moeders
en vrouwen.
Dinsdag 16 mei, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel.
Intenties: Bijzondere intentie

Odulphuskerk

Korte berichten
Op woensdag 10 mei is de H.
Mis van 19.00u bij de kapel in de
Vleut. T/m augustus zijn de H.
Missen op alle woensdagen in de
oneven kalenderweken bij de kapel in de Vleut, dat wil zeggen bij
goed weer, anders luiden wij om
18.30 de klokken en dan is de H.
Mis in de Sint-Odulphuskapel. Op
de woensdagen in de even kalenderweken zijn de H. Missen in de
kapel in Aarle.
Zondag 14 mei is er van 15.00u16.00u een concert in de Sint-

Odulphuskerk, door Thed van
den Aker (orgel) en Odilia Carmen Chirica (zang). De toegang
is gratis; wel vragen we u om een
vrijwillige bijdrage bij het verlaten van de kerk. Het programma
bestaat uit sfeervolle muziek, die
de lente en de meimaand en ook
deze Moederdag in gepaste tonen
huldigt.

Vieringen
Woensdag 10 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in Mariakapel
de Vleut.
Intenties: Ouders van Laarhoven-van Rooy en familie, ouders
van den Heuvel-van der Vleuten, ouders van de Ven-de Bresser en dochter Maria, ouders van
der Heyden-de Bresser, Frans en
Geertjan van de Ven, Jo van Overbeek, Maria Hulsen-van Rooy, Jan
Kemps.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel
volgens
de
WCCM.

Vrijdag 12 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Kees Heunks, jgt. ouders de Koning-de Bresser, Wim
Stevens (verjaardag).
Zaterdag 13 mei, 17.00u:
Eucharistieviering mmv de Cantors
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie, ouders Wijnands-Reijnen en zoon
Jan, Sjaan van Hal-van Kollenburg, ouders Vullings en kleindochter Maartje, ouders van Boxtel en kleinzoon Martijn, ouders
van Rulo-van de Oever.

Zondag 14 mei, 09.30u:
Eucharistieviering mmv Gemengd
Koor
Intenties: Jgt. Barbara Leijtensvan de Kerkhof en Henricus Leijtens, Marinus van Diesen en Bertha van Diesen-van Rosendaal,
Bernard Onland, Janus en Dien
van Loosdrecht en schoonzoon
Ad Mommersteeg, Albert en An
van Rosendaal-de Koning, overleden familie Driekske van de LooSnelders, Nard en Lena Hazenberg, Cobi Heddes-Consemulder,
Hein van Vlokhoven, ouders van
Heerebeek-Stamps, Betje Smetsers-Swaans.
Gedoopt:
Ceylan Schellens.

Bereiden zich voor op het huwelijk: Marwin Slaats en Lisa
Weijers, Johan van den Boom en
Susanne Rutten
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