Carnaval
Tegenwoordig zien wij alom dat mensen getatoeëerd zijn. De voetbal-idolen geven daarbij vaak de toon aan. Het is een vreemde ontwikkeling, waar
ik maar niet aan kan wennen. Soms vraag ik mij af: “Wat moet zo iemand
met zijn of haar huid over twintig jaar? Stel je voor dat het dan uit de mode
is; mode verandert snel.” In een mensenleven kunnen dingen van 30 jaar
geleden weer opnieuw mode zijn, of helemaal niet meer. Ötzi, de ijsmummie van 5300 jaar geleden had 61 tatoeages, dus het is wel een oeroude
gewoonte. Toch heb ik meer sympathie voor een gezellige verkleedpartij
met carnaval, want dat kun je na die dagen meestal wel weer afschminken.
Het is eigen aan de mens dat hij er mooi uit wil zien. Daarbij past men zich
graag aan bij wat in de mode is, tot in de kleuren toe die de modewereld
voor dit jaar aangeeft. Het is ook eigen aan de mens om zich te onderscheiden van alle anderen. Voor een deel doen wij dat al door wat specifiek bij
onze persoonlijkheid hoort. Met carnaval krijgen wij de kans om daar nu
eens echt iets van te maken en dan komen veel mensen voor de dag met
kleur en fleur, vaak prachtig om te zien. Wij mensen houden ervan om kleur
te brengen in ons bestaan. Daarvoor is carnaval een ‘topmoment’, maar het
betekent eigenlijk ‘Carne-Vale’: Vlees-Vaarwel. Een wat roekeloze manier
om je vergankelijkheid met humor te omgeven. De kerk heeft van oudsher
dit feest in zijn kielzog meegenomen en komt de dag na Vastenavond, met
Aswoensdag. “Mens bedenk dat je stof bent…” Het is eigenlijk een soort
spel om tragiek en humor met elkaar te vermengen en zo sterker te staan
om van het leven te kunnen genieten. Laten wij dat maar doen. In Best is
er op zaterdag 10 februari, om 18.30u een gezellige carnavalsviering in de
Sint-Odulphuskerk, waar u allemaal welkom bent. Op woensdag 14 februari
bent u ook om 19.00u welkom in de Odulphuskapel of de H. Antoniuskerk
voor een Askruisje!
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Vieringen
Woensdag 7 februari, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Tiny van Laarhoven,
Theo van den Oever, Jan de Laat.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op woensdag 14 februari begint de
40-dagentijd met een viering om
19.00u in de Sint-Odulphuskapel,
waar u een askruisje kunt ontvangen om deze periode van 40 dagen
te beginnen.

Vrijdag 9 februari, 19.00u:
Eucharistieviering
in
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ad Korsten.

de

Zaterdag 10 februari, 18.30u:
Carnavalsviering mmv de Federatie
Intenties:
Genootschap
van
d’Ouw
Steke,
ouders
Appeldoorn-de Koning en overleden
familie, Harrie en Nollie van Diesen,

Zondag 11 februari, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt. Theo van der
Heijden, familie Van Ostade-van
de Meulengraaf, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, Nellie van den
Tillaart-van Kuik (verjaardag).

Gedoopt: Janne van Laarhoven, Liv van Heerebeek en Mel
Schoenmakers
Overleden: Henk Gerrits, 94 jaar
Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Wijzigingen
Tijdens de Veertigdagentijd zijn
er op maandagavond om 19.00u
weer de gebedswakes in onze kerk.
We willen graag in de Vastentijd,
naast de symbolische schikking en
het Vastenlied op zondag, het accent op de wakes leggen en in die
periode vervalt dan ook de viering
op dinsdagochtend. Wij nodigen u
van harte uit om bij de wakes aanwezig te zijn!
Hoewel de werkgroep ‘Bemanning’ beschikt over zeer bereidwillige mensen, die ook nog voor
elkaar in willen vallen, hebben we
toch besloten om de leden niet te
zwaar te belasten en met ingang
van woensdag 21 februari ons parochiecentrum op woensdagochtend te sluiten. Uiteraard blijven
we, voor dringende vragen, telefonisch bereikbaar.
Vieringen
Zondag 11 februari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
Intenties: Piet van Kemenade.
Mariet Kreijveld – den Otter
Dinsdag 8 februari
Géén woord- en communieviering
in de Avondmaalkapel

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

