Gebeurt er dan iets met je?
Als je de eerste communie doet, gebeurt er dan iets met je? Een vraag die je
met ja en nee kunt beantwoorden. De eerste communie is het eerste grote
feest in je leven. Jij hebt feest, maar het gaat om Jezus die voor het eerst bij
je komt door de communie. Het enige wat je daarvan ziet en voelt is een
klein stukje brood, een hostie noemen wij dat. Jezus heeft waarschijnlijk
heel diep nagedacht hoe Hij bij ons kon blijven. Alle mensen eten iedere
dag. De mooiste momenten met zijn leerlingen waren misschien wel de
maaltijden. In een tijd zonder film of foto’s ligt het dan voor de hand, dat Jezus heeft gedacht: ‘De maaltijd, dat is een manier om elke dag bij alle mensen te zijn.’ Dus heeft Hij aan zijn vrienden gevraagd: ‘Als jullie samen eten
en drinken, doe dat dan om aan Mij te denken.’ Wij zijn dat blijven doen. Je
kunt je wel afvragen of Jezus het zo plechtig bedoeld heeft, als wij het nu
doen. Daar ligt ook het ja en nee op de vraag: gebeurt er dan iets met je? Als
jij naar een feestje gaat van iemand waar je echt van houdt, dan wil je dat
het een fijne dag is, niet zo zeer voor jezelf, maar voor iedereen. En als je dan
later aan die dag terugdenkt, kan het zijn dat je denkt: dat was heerlijk, dat
leek wel een beetje hemel. Zo krijg je dan een goed gevoel bij je vrienden
en ontdek je dat je van alle mensen kunt houden. Dus er gebeurt wel iets
met je; je wordt een mensenmens! Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt
als je heel anders naar een feestje gaat. Als je alleen aan jezelf denkt, dan
zul je misschien teleurgesteld aan het feest terugdenken. Jezus wilde ons
leren om van het leven een feest te maken voor iedereen. Op zondag 21 mei
wens ik alle communicanten in Best een heel fijn feest, waar ze een leven
lang blij aan terug kunnen denken.
Dré Brouwers, pastor.

Odulphuskapel
Intenties: Kees Heunks,
Zaterdag 20 mei, 17.00u:
Eucharistieviering mmv de seniorenkapel
Intenties: Mien van LaarhovenBrugmans, Jan de Laat.

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 17 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle
Intenties:
Voor bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel
volgens
de
WCCM.
Vrijdag 19 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de

Sint-

Zondag 21 mei, Eucharistievieringen in de Sint-Odulphuskerk:
09.30u: Viering Eerste Heilige
Communie mmv De Gouden Appeltjes
11.30u: Viering Eerste Heilige
Communie mmv De Gouden Appeltjes
Intenties: Ouders van Eekhoutvan Emmerik, jgt. Jaantje de
Bresser-Raaimakers en Marinus
de Bresser (verjaardag), Dientje
Hulsen (verjaardag), ouders Heerebeek-Stamps, ouders van de
Sande-van Rooij en overleden familie.

Bereiden zich voor op het huwelijk: Marwin Slaats en Lisa
Weijers. Johan van den Boom
en Susanne Rutten. Ronald Busschers en Anne Vullings

Overleden: Luka van Loon, 8 dagen. Ad de Koning, 68 jaar. Anneke Spierings-van Summeren, 92
jaar. Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Verandering

Wij hebben in de H. Antoniuskerk
de goede gewoonte om op dinsdagochtend een viering te houden
om 09.00u. Echter: de laatste weken is die viering door diverse omstandigheden niet doorgegaan. We
wilden echter die trouwe mensen
niet in de kou laten staan: er was
in de Vastentijd gelegenheid om op
maandagavond de wake te bezoeken, mee te gaan op de bedevaart
etc. Na rijp beraad is besloten om
de komende maanden, als de kerk
op vrijdagochtend geopend is, de
dinsdagviering te laten vervallen.
Het alternatief: u bent op vrijdagochtend welkom voor een bezoek
aan de kerk, een gebed, het opsteken van een kaarsje, of een gesprek. Er zijn ook plannen om dan
enkele keren een viering te houden. Bovendien is er de tentoonstelling te zien van schilderijen van
parochianen en enkele pastores.
Om 10.00u staat de koffie daar (en
ook op het Parochiecentrum) voor
u klaar. U bent van harte uitgenodigd!

Vieringen
Zondag 21 mei, 11.00u
Eucharistieviering, met pastor Papenburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Piet Boerenkamp, Bijzondere intentie

Vrijdag 26 mei: Kerk geopend van
09.00u-12.00u

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

