
Dauwtrappen
Bij veel verenigingen gaan leden er nog steeds vroeg op uit om dauw te 
trappen. Ze maken een wandeling of gaan een eindje fietsen. Dit voert 
terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op He-
melvaartsdag om drie uur ‘s nachts op, wandelden met hun blote voeten 
door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en ge-
nezende werking uitgaan. In sommige streken wordt de activiteit ook wel 
‘hemelvaren’ genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magische krachten 
geven. Onder andere zou het ouderdom bestrijden en huidaandoeningen 
genezen. 
Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie die 
vroeger op Hemelvaartsmorgen plaatsvond. Deze herinnerde aan de tocht 
van Jezus naar de Olijfberg. Pas later werd het de gewoonte om het als 
een plechtige ontmoeting met de natuur te zien en daarbij vooral te zwij-
gen. Tegenwoordig, met alle aandacht voor duurzaamheid, wordt dit weer 
steeds meer beleefd, maar van oorsprong ligt er dus een koppeling met 
Hemelvaart. 
Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook 
veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaartsdag, toen Jezus zich volgens de 
bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde. In de vijfde eeuw werd 
Hemelvaartsdag een apart feest. In de middeleeuwen ontwikkelde het feest 
zich tot het afsluitende feest van de Paas-periode. Dit werd gesymboliseerd 
in het doven van de paaskaars op Hemelvaartsdag.
  

Pastor Jan van Lieverloo.

Bedevaart naar Lourdes
“Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Het belooft een 
week te worden van ontmoeting en bezinning. Op onze pelgrimage kunnen 
wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen.” Zo schrijft 
onze bisschop Gerard De Korte. Deze bedevaart staat in het teken van “El-
kaar ontmoeten” en is bedoeld voor alle mensen van ons bisdom, met name 
ook voor jonge mensen en jonge gezinnen.  Deze bedevaart gaat plaats-
vinden van 14 - 21 oktober 2017 en onze pastoor-deken Leendert Spijkers 
en pastor Wilfred van Nunen gaan ook mee. Op maandag 29 mei is er een 
informatieavond in het Koetshuis bij de pastorie in Oirschot, Nieuwstraat 17 
om 19.30u voor alle belangstellenden.

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

Korte berichten
 
In het weekend van 27/28 mei zal 
er een extra collecte zijn voor de 
Nederlandse Missionarissen.

Vieringen
Woensdag 24 mei, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Mariaka-
pel in de Vleut
Intenties: Bijzondere intentie, Ma-

Al bekeken?
 
Tijdens de meimaand is in onze 
kerk een tentoonstelling te zien 
van schilderijen van parochianen 
en pastores. Nooit geweten dat 
er zoveel creatief talent schuilt in 
mensen? Divers ook, hoe zij dat 
talent inzetten: van heel gedetail-
leerd en klein, tot expressief en 
groot. U bent op vrijdagochtend 
welkom en ook na de viering op 
zondag kunt u de meesterwerken 
bekijken. Wilt u een reactie kwijt? 
Ook dat kan. Zo kunnen de kun-
stenaars lezen wat u van hun werk 
vindt. 

Vieringen
Donderdag 25 mei Hemelvaart, 
11.00u
Woord- en communieviering, 
m.m.v. Jan Kievit (organist) en 
cantors.
Intenties: Bijzondere intentie
Vrijdag 26 mei: Kerk geopend van 
09.00u-12.00u
Zondag 28 mei, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Antoinette van 
Roosmalen en Jan Kievit
Intenties: Wim Berkers en Piet 
van Kemenade

Antoniuskerk

Odulphuskerk

rinus en Bertha van Boven-Beek-
mans, Bernard Beekmans, Jo van 
Overbeek, ouders M. van Hak-
van Heesch en overleden fam., Ja-
nus van de Sande nms vrijwilligers 
kerkhof. 
Donderdag 25 mei, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan van den Biggelaar, 
ouders Heerebeek-Stamps, Cisca 
van Laarhoven-van der Hams-
voort.
Vrijdag 26 mei 
13.30u: Plechtige huwelijksviering 
van Marwin Slaats en Lisa Wijers
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties:
Kees Heunks.
Zaterdag 27 mei
13.30u: Plechtige huwelijksvie-
ring van Johan van den Boom en 
Susanne Rutten
17.00u: Eucharistieviering mmv de 
Cantors
Intenties: 

Voor bijzondere intenties.
Zondag 28 mei, 9.30u:
Eucharistieviering met mmv Ge-
mengd ZLTO-koor  
Intenties: Familie Mollemans-
Ceelen vw hun 55-jarig huwelijk 
en overleden fam., jgt. Toos van 
Elderen, jgt. Geerdina van Laar-
hoven-van Erp, ouders Van den 
Bogaart-Scholtze, Marinus de 
Bresser en dochter Corrie, jgt. 
Wilhelmina Jansen-van Diesen, 
overleden leden fam. Van Doren, 
ouders Heerebeek-Stamps, Theo 
van der Heijden, ouders Van Sons-
beek-Liefkens en Jan, Gerrie en 
tante Cor, jgt. Harrie Sonnemans, 
Jo van der Vleuten-Gevers en ver-
dere familie en kleinzoon Geert.  

Bereiden zich voor op het huwe-
lijk: Ronald Busschers en Anne 
Vullings

Overleden: Mien Stabel-van de 
Wal, 82 jaar. Broer Walravens, 79 
jaar


