Sint-Nicolaas
Afgelopen week is Sint-Nicolaas weer in het land gekomen. Steeds vaker
zien we dat deze oudhollandse traditie vervangen wordt door de kerstman.
Het is goed om met Kerstmis elkaar aandacht te geven en stil te staan bij
de zegeningen van het leven. Maar de eigenlijke boodschap van Kerstmis is
natuurlijk wel een andere dan louter romantiek en lekker eten samen. Laten
we hopen dat Sint-Nicolaas zich niet te gemakkelijk laat verdringen.
Over deze Nicolaas bestaan verschillende legendes. Een ervan gaat over zijn
vrijgevigheid.
Sinterklaas was een welgesteld man, die anderen liet delen in zijn welstand.
Eén van zijn buren was straatarm geworden. Hij zag nog maar één mogelijkheid om zichzelf en zijn drie dochters in leven te houden: zijn dochters
als prostituee te laten werken. Toen Nicolaas dat hoorde schrok hij enorm.
Hij wikkelde een klomp goud in een doek en gooide die ‘s nachts door het
raam bij die buurman. Niemand had hem gezien. Dankbaar voor het goede dat hem overkomen was, ging de buurman onmiddellijk alles in orde
maken voor het huwelijk van zijn oudste dochter. Enige tijd later werd de
buurman weer verrast met een klomp goud. Graag wilde hij weten wie zo
vrijgevig en met hem begaan was. Hij nam zich voor de wacht te houden.
Een paar dagen later zeilde er weer een klomp naar binnen, wel twee keer
zo groot als de vorige en maakte dus veel kabaal, toen hij op de grond terecht kwam. De buurman zette de achtervolging in, maar Nicolaas ging er
snel vandoor. De buurman liep zo hard dat hij de jongeman toch inhaalde...
en herkende. Hij wist niet hoe hij Nicolaas moest bedanken, maar die vroeg
hem het geheim te bewaren en, als het tot de mogelijkheden behoorde, te
handelen net als hij.
Gelukkig zijn er veel in rode mantel gestoken ‘bisschoppen’ die deze legende levend houden. Iets doen voor de ander, zonder er zelf beter van te worden.
‘Een heerlijk avondje van Sinterklaas’, wie kijkt er niet naar uit?
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

den op het parochiecentrum. U
kunt ook opdracht geven om het
kruisje een plek te geven in de torenkamer.

Odulphuskerk

Korte berichten
Het weekend van 25 en 26 november vieren wij Christus Koning, het
laatste weekend van het kerkelijk
jaar.
Op 26 november om 9.30u hebben
we een viering voor het gehele gezin in het teken van Sint-Nicolaas.
Op zondag 26 november is onze
Odulphuskerk open na de viering
van 9.30u tot 16.00u. Ook de gewelven en het oksaal kunnen bezocht worden met extra uitleg over
de kerk en het orgel.
De kruisjes van de overledenen die
van oktober 2016 - oktober 2017
van ons zijn heengegaan, kunnen
nog in november afgehaald wor-

Vieringen
Woensdag 22 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties:
Familie Van de Sande-van den
Hurk.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM
Vrijdag 24 november, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.
Zaterdag 25 november, weekend
van Christus Koning, 17.00u:
Eucharistieviering mmv De Cantors
Intenties: Bijzondere intentie
voor Jo Gijselhart, Hendrik Walravens en dochter Jeanne en zoon
Leon.
Zondag 26 november Brabantse
Open Kerkendag, 9.30u:
Sint-Nicolaasviering mmv De
Gouden Appeltjes

Intenties:
Martinus van den Biggelaar en
Huberta van den Biggelaar-Schepens, Piet en Marie van Genugten-van Eerdt, Anna Spierings-van
Summeren, jgt. Wilhelmus van
Kollenburg, ouders Hurkx-Essens
en familie.
Gedoopt:
Nina Bloks en Claire de Moel
Overleden:
Dora de Wert, 81 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Vormsel

Afgelopen zaterdag was de Vormselviering in onze kerk. 44 Kinderen uit heel Best werden door
onze Deken Spijkers gevormd.
Het was een mooie, feestelijke viering, als afsluiting van een mooie,
inhoudelijk goede voorbereiding.
Natuurlijk hopen wij dat die jongeren daardoor geraakt zijn en
‘Wij zijn gedoopt, om te breken en
delen en in Zijn geest te leven’ in
de praktijk brengen. Aan hun betrokkenheid en enthousiasme tijdens de voorbereiding, zal het niet
liggen. Complimenten aan hen en
hun ouders; het was heel fijn met
jullie, met u, samen op te trekken!
Een woord van dank past ook
aan allen die bij de voorbereiding
betrokken waren: de werkgroep
“Vormsel’, pastores, Jan die alle
PowerPoint- maakte, de kosters,
en andere betrokkenen!

Vieringen
Zondag 26 november, 11.00u,
Christus Koning
Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Anja van der Velden,
overleden familie Hendriks-Veekens, Wim Berkers.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Onze kerk
is tot 16.00u geopend i.v.m. ‘Open
Kerkdag Brabant’

Dinsdag 28 november, 09.30u
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie. Na
afloop is er gelegenheid om samen
koffie te drinken.

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

