TRADITIE OF TRADITIONALISME?
In onze maatschappij is langzaamaan een verschuiving te constateren.
Leefden we samen in een wereld waarin het individualisme centraal leek
te staan, er komt nu weer steeds meer aandacht voor onze verbondenheid
met anderen. Ook in de kerkelijke wereld blijft de verbondenheid met medemensen, de gemeenschap, van grote betekenis.
Daarmee komt ook weer aandacht voor de vraag: “Waar kom ik vandaan,
wat zijn mijn wortels?”. Immers, ons doen en laten, onze waarden en normen
komen niet uit de lucht vallen, maar krijgen we mee van opvoeding en de
traditie die we krijgen overgeleverd. We staan als het ware op de schouders
van ons voorgeslacht.
Ook in de kerk is sprake van traditie. Onlangs las ik een mooi onderscheid
tussen traditie en traditionalisme. Traditie geldt dan als het levende geloof
van de doden, maar traditionalisme als het dode geloof van de levenden.
Het zal niet verbazen dat we in onze parochie Sint-Odulphus van Brabant
uitgaan van de eerste betekenis. We beheren immers geen kerkelijk museum, maar er is sprake van een levende traditie; een ontwikkeling van het
verleden naar de toekomst.
Dat vraagt om respect voor het verleden en een open houding voor de toekomst. Alleen dan kan het geloof een bron van een levende geloofsinspiratie zijn voor velen.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
de 1- of 2-daagse bedevaart. Informatie: Diny Schepens, tel. 397102
Vieringen
Woensdag 14 maart, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op zondag 25 maart is er weer
een kinderviering om 11.00u in de
Sint-Odulphuskerk; wij gaan met
de kinderen Palmpasenstokken
maken.
Op 1 en 2 april is de 83ste bedevaart naar Hakendover van het
broederschap van de Goddelijke
Zaligmaker “De Meierij”. Algemene intentie: Goddelijke Zaligmaker:
laat ons trouw blijven aan het geloof in u. Men kan deelnemen aan

Vrijdag 16 maart, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Kees Kuijpers (verjaardag).
Zaterdag 17 maart, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Bijzondere intenties.
Zondag 18 maart, 5e zondag van
de vasten, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Bert van
Hoof
Intenties: Henricus de Bresser (verjaardag), jgt. Nel van de
Meulengraaf-Geerts, familie Van
Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en
Drieka Vermeulen-Kemps, Piet
Schoenmakers nms Gezelschap

van de Stille Omgang Amsterdam,
Bernard Onland, jgt. Janus Walravens, Janus van Overdijk (verjaardag), familie Brands-de Waal,
ouders Van Sonsbeek-Liefkens en
José, Jan, Gerry en tante Cor.

Overleden:
Marie van den Berk-Dingemans,
94 jaar. Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Gezamenlijk
Het was een mooi initiatief van
de TOP-groep van onze parochie
sint-Odulphus van Brabant om,
in de voorbereiding naar Pasen,
maar ook om de gezamenlijkheid
te bevorderen, een korenmiddag te
organiseren. Ook gebeurt dit door
op Witte Donderdag, voor alle
kinderen van Best en met name
de communicanten, een ‘Vastenmaaltijd’ te houden in onze kerk.
Dit doen we ook in Oirschot en in
De Beerzen. Gezamenlijk vieren
we die avond in de Sint-Odulphuskerk de eucharistie. Ook de
Nieuwsbrief, die u binnenkort
weer ontvangt, is een teken van
ons ‘samen op weg-zijn’. Dat niet
alles in elke geloofsgemeenschap
precies hetzelfde hoeft te zijn, is
zichtbaar in de lokale katernen.
Wilt u ook weten wat in Oirschot
of de Beerzen leeft? Neem eens
een kijkje op onze website.
Vieringen
Zondag 18 maart, 11.00u 4e zondag Veertigdagentijd
Woord- en Communieviering
met aalmoezenier Van Lieverloo,
m.m.v. Jan Kievit (organist)
Intenties: Bijzondere intentie
Uit dankbaarheid Eric Beekers
Maandag 19 maart, 19.00u
Gebedswake

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op ma-di-do-vrij 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

