Gedonder en geraas
Met veel kabaal en lichtflitsen is het nieuwe jaar verwelkomd en hebben we
afscheid genomen van het oude jaar. Een oud gebruik dat teruggaat op de
heidense gewoonte om de geesten van overledenen en demonen, die juist
in deze periode rondwaarden, te verjagen. We wensen elkaar een gelukkig
of zalig Nieuwjaar.
De periode van Kerst tot Driekoningen wordt ook nog steeds gezien als een
feestelijke periode. Op veel plekken blijft de kerstboom ook tot Driekoningen staan, om daarna feestelijk als afsluiting van de periode te worden verbrand. Ook weer zo’n verwijzing naar vroegere tijden toen het oude vuur
werd gedoofd en de nieuwe vuren werden ontstoken om de komst van het
nieuwe licht te onderstrepen.
Driekoningen is ook een christelijke feestdag waarop gevierd wordt dat de
wijzen uit het oosten een ster volgden en de koning der Joden gingen zoeken. Zij vonden uiteindelijk in Bethlehem Jezus in wie ze deze pasgeboren
koning zagen.
In mijn jeugd liepen kinderen de avond voor Driekoningen in groepjes van
drie verkleed langs de deuren; een van hen heeft een zwart gemaakt gezicht. Ze dragen daarbij lichtjes en zingen. Een bekend liedje luidt:
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwen hoed. Mijnen ouwen is
versleten, mijn moeder mag ‘t niet weten. Mijn vader heeft het geld, op de
toonbank neergeteld.
In Den Bosch is nog steeds een groots opgezette Driekoningentocht. Aan
het einde bieden de Koningen hun geschenken aan het kind Jezus in de
kathedraal aan. De laatste jaren is er een traditie aan toegevoegd: kinderen
kunnen speelgoed dat er nog als nieuw uitziet meenemen, om te schenken aan kinderen die het minder breed hebben. Een mooie gedachte ter
afsluiting van de feestperiode die begint met de Kerst en eindigt op Driekoningen.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties:
Hendrik Walravens en dochter
Jeanne en zoon Leon, ouders
Schepens-Roche en overleden familie, jgt. opa Vullings en oma en
Maartje, opa en oma en Martijn
van Boxtel.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zondag 7 januari is er weer
een kinderviering om 11.00u. Wij
nodigen alle kinderen met hun
ouders uit en de ouders van de
pasgedoopten mogen hun schelpje
in die viering komen ophalen. Wij
vieren met de kinderen ook Driekoningen; voor ieder kind is er
een kroon en ze mogen allemaal
als koning verkleed naar de kerk
komen.
De Gerardus-kalender voor 2018
is nog te koop voor €7,- in het Parochiecentrum, Hoofdstraat 35a.
Vieringen
Woensdag 3 januari, 19.00u:

Vrijdag 5 januari, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders van den Biggelaar-van de Meulengraaf en
dochter Maria, Greet Steenbakkers-van de Meulengraaf en zoon
Hans.
Zaterdag 6 januari Driekoningen,
17.00u:
Eucharistieviering mmv Koor Zingen doet Leven
Intenties: Piet Berkers en Mariet
Berkers-Versantvoort,
Francina
Leijtens-Appeldoorn, Bert de Wit.
Zondag 7 januari Driekoningen,
9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jaantje de Bresser-Raaimakers, Jan en Diny Hulsen-van

Oirschot, pastoor Johannes Maas,
broers en zussen Van Tartwijk, ouders De Brouwer-van Heerebeek,
Rini de Brouwer, Adrianus van
Kemenade, Harrie Sonnemans,
Theo van der Heyden (verjaardag), Harriëtte van Vugt-van der
Velden (verjaardag). Marinus van
Diesen en echtgenote Berta van
Diesen-van Rosendaal.
11.00u: Schelpjesviering
Overleden:
Drieka Vermeulen-Kemps, 97 jaar
Mien Timmermans-de Laat, 84
jaar. Marc Tonen, 57 jaar
Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Dankbaar

Komende zondag nemen we afscheid van de Cantors. Jarenlang
hebben zij in onze kerk tijdens de
eucharistieviering gezongen. Velen van hen zijn ook lid van ons
uitvaartkoor. We begrijpen echter
ook dat, door het klimmen der
jaren en het feit dat ze noodgedwongen afscheid moesten nemen
van trouwe zangers, voor hen het
moment aangebroken is om als ‘de
Cantors’ te gaan stoppen. Voor al
hun inzet zijn we hen veel dank
verschuldigd!
Dankbaar zijn we ook voor de prima verlopen vieringen met Kerstmis. Velen hebben hard gewerkt
in de voorbereiding en we kunnen
terugkijken op mooie, drukbezochte vieringen.
Dankbaar voor alle werk dat in
2017 verzet is, kijken we vol vertrouwen uit naar 2018!

Vieringen
Zondag 7 januari, Driekoningen,
11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. de Cantors en Bert
de Laat (organist)
Intenties: Jan Kroot, Jo Gijselhart,
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Dinsdag 9 januari:
Woord- en communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie

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
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