DE ‘MEIDENMARKT’
Deze term zouden we met de wetenschap van nu nooit meer gebruiken
voor welke bijeenkomst dan ook. Een generatie terug was het een veelgehoorde term voor de kapel van de Heilige Eik in Oirschot. Ik geloof niet dat
het iets te maken had met degenererend gedrag voor welke groep mensen dan ook, maar het was een uitdrukking voor de plek waar jongens en
meisjes ongehinderd elkaar mochten ontmoeten. Veel meisjes mochten er
vroeger niet zomaar op uit en voor een bezoek naar de kapel werd weleens
een uitzondering gemaakt. Velen hebben hier uiteindelijk ook hun huwelijkspartner ontmoet. Tot op de dag van vandaag is de kapel van de Heilige
Eik nog een ontmoetingsplaats. Van heinde en ver komen fietsers en wandelaars naar deze kapel om rust te zoeken, een kaarsje te ontsteken en te
bezinnen op het leven. Daarbij vragen ze Maria om voorspraak.
Het Griekse woord vertaald door ‘voorspraak’ is ‘parakletos’, dat ‘erbij geroepene’ betekent: iemand die erbij geroepen is om bijstand te verlenen.
Maria is bij uitstek het voorbeeld van geloven. Maria als een voorbeeld van
iemand die open staat voor het mysterie. Wellicht dat Maria niet alles helemaal begrijpt, maar toch aanvaardt ze haar toekomst. Hoe vaak verkeren
we niet in dezelfde situatie en herkennen we iets van het gedrag van Maria.
Binnenkort gaan we weer, met allen die zich hebben opgegeven, vanuit de
Bestse katholieke parochies naar de Heilige Eik; voor een ontmoeting, een
gebed en lied. Daarna sluiten we naar goeds Brabants gebruik af met een
kopje koffie bij de Deken en tevens pastoor van Odulphus van Brabant.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Korte berichten
In de meivakantie van 27 april t/m
vrijdag 4 mei a.s. is ons parochiecentrum gesloten.
Op de woensdagen van mei t/m
augustus is in de even weken de
H. Mis om 19.00u in de kapel van
Aarle en op de woensdagen in de
oneven weken bij de kapel in de
Vleut. Bij slecht weer op oneven

Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jgt. Ouders Kerckhoffs, Ben Leeneman, Willem van
Laarhoven-van den Biggelaar en
zonen Hein, Tiny en Kees, Ad
Kosters.
Zaterdag 28 april, 17.00u:
Eucharistieviering met koor Zingen doet Leven
Intenties: Bijzondere intenties.
Zondag 29 april, 09.30u:
Eucharistieviering mmv Gregoriaans koor
Intenties: Henricus Leijtens en
Barbara Leijtens-van de Kerkhof
(verjaardag), Marinus van Diesen
en Berta van Diesen-van Rosendaal, familie Van de Sande-Oppers, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Lamberdina de Bresser-van Hoorn en dochter Sjaan.
Bereiden zich voor op hun
huwelijk: Niels van Oorschot en
Sophie van Genugten
Overleden:
Jo Smulders, 81 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

woensdagen worden de klokken
geluid om 18.30u en dan is de H.
Mis in de Sint-Odulphuskapel.
Op zaterdag 5 mei is de H. Mis in
de openlucht bij droog weer bij de
kapel aan de Heikant om 17.00u.
In de kerk is dan geen H. Mis.
De N.L.Z. gaat op bedevaart naar
Lourdes: met het vliegtuig van
6 t/m 11 sept. en een 9-daagse
busreis van 4 t/m 12 sept. Voor
informatie: Jos van der Heijden,
06-18618903.
Vieringen
Woensdag 25 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Vrijdag 27 april, 19.00u:
Eucharistieviering in de

Antoniuskerk

Vieringen
Zondag 29 april, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Jan Kievit
Intenties: Peggy Dittrich-Butterfield, Henricus (verjaardag) en
Barbara Leijtens – v.d. Kerkhof,
Joke Broeders – van Bommel, Piet
Peeters.

Dinsdag 1 mei, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Piet Peeters, Joke Broeders – van Bommel.

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

