
Ontdek je schoonheid!
In het vroege voorjaar ontluiken de mooiste bloemen. Aanvankelijk nog te-
gengewerkt door het ijs in de bevroren grond, ontspruiten ze bij een paar 
dagen zon en laten hun mooiste kleuren zien. Ook wij mensen moeten er-
gens doorheen als wij de schoonheid willen laten zien van ons mens-zijn. Ie-
der mens heeft een eigen schoonheid en die moet je ontdekken. Misschien 
denk je: ‘Maar ik niet’.  Het is prettiger als je die schoonheid gecomplimen-
teerd hoort door anderen. Zonder verwaand te zijn is het toch goed om je 
eigen schoonheid te kennen en vooral die innerlijke schoonheid. Die zit ook 
vaak een beetje in de kou, waar ze niet kan opbloeien, omdat wij te min over 
ons zelf denken. De veertigdagentijd, die voorafgaat aan de lente, kan ons 
dat bewust maken. Vroeger was het misschien niet geoorloofd om zo met 
jezelf bezig te zijn en nu is het misschien ontkoppeld van een dieper besef 
van zijn, als wij met onszelf bezig zijn door te vasten. Ten diepste reikt het 
christendom ons een ontdekkingstocht aan, juist van die innerlijke schoon-
heid, als wij vasten gericht op de diepste verbondenheid. 
Vasten is weer ‘cool’, het is ‘in’, maar dan vaak, jammer genoeg, ontdaan van 
die verbondenheid met mensen en met de Gever van alle goeds. Jezus leert 
ons een weg, die juist daar toegang geeft. Hij roept ons op van mensen te 
houden, zoals Hij heeft gedaan. Als je de weg van Jezus gaat en moeite doet 
om van mensen te houden, dan wordt je eigen leven heel anders. Je ont-
dekt eigen mogelijkheden die ongekend zijn en je ontwikkelt de schoon-
heid vanbinnen en ontdekt die dan ook. Dat hoeft dan niemand tegen je 
te zeggen, omdat je het vanbinnen voelt. Bovendien verdwijnen heel veel 
angsten. De maatschappij biedt in het ‘Nieuwe vasten’ tal van manieren aan: 
40 dagen geen sociale media, Facebook, twitter, geen alcohol, geen sigaret-
ten. Allemaal buitengewoon goed. Maar juist vanbinnen die band leggen 
met God en mensen maakt, dat er echt een nieuwe wereld voor je open 
gaat. Daarom wens ik u een sprankelende schoonheid te ontdekken in uzelf 
door deze manier van vasten.

Dré Brouwers, pastor

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk 
Tel. 0499 - 37 12 76,  Wilhelminaplein 159,  5684 VP Best 
bereikbaar op ma-di-do-vrij 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

Odulphuskerk

Vieringen
Woensdag 21 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel
Intenties: Celcia van de San-
de-Verhagen en Henrica van den 
Hurk, Lambère van de Ven (sterf-
dag). 20.00u: Meditatie in de 
Sint-Odulphuskapel volgens de 
WCCM.

Vrijdag  23 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel Intenties: Voor bijzon-
dere intenties.

Zaterdag  24 februari, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Antoinet 
van Roosmalen   
Intenties: Betje Smetsers-Swaans, 
ouders De Wert-de Bresser, Marc 
Tonen nms collega’s Ergon.

Zondag  25 februari 2e zondag 
van de vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv zang-
groep Van de Biggelaar
Intenties: Jan Smetsers nms bewo-
ners van de Nassaustraat, ouders 
Den Otter-Veraa, Matty Geertsen 
(sterfdag), familie Van Vlokho-
ven-Pijnenburg, Theo en Drieka 
Vermeulen-Kemps, Ans Geurts-
van Enckevort.

Overleden:
Sjaan van Vroenhoven-de Bresser, 
70 jaar. Rien van den Biggelaar, 76 
jaar. Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Voorbereiden
 

Er zijn veel manieren om de tijd 
voor Pasen in te vullen: vasten, 
het niet eten van vlees, snoep en/
of het niet drinken van alcohol. 
In de H. Antoniuskerk zijn er de 
gebedwakes. Op de vijf maanda-
gen voor de Goede Week worden 
tijdens de wakes teksten voorge-
lezen, gebeden, en beleven we sa-
men de stilte om ruimte te geven 
aan ieders eigen gedachten. We 

beginnen iedere samenkomst met 
muziek, waar we ook mee eindi-
gen.
Na iedere samenkomst is er gele-
genheid voor het drinken van een 
kopje koffie of thee. U allemaal 
van harte welkom in deze wake 
op weg naar Pasen!
Inmiddels is ook de voorbereiding 
voor de Eerste Communicanten 
gestart. A.s. zondag stellen zij zich 
aan u voor. Bent u benieuwd wie 
het zijn: u bent van harte welkom!

Vieringen
Zondag 25 februari, 11.00u  
2e zondag Veertigdagentijd    
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg. Voorstellen Communi-
canten
m.m.v. De Gouden Appeltjes

Intenties:
Peggy Dittrich-Butterfield

Maandag 26 februari, 19.00u
Gebedswake 


