Driekoningen
De periode tussen Kerst en Driekoningen betekent voor velen vrije dagen
en tijd om samen met anderen door te brengen. De Kerstboom siert de
huiskamer. De traditie zegt dat hij met Driekoningen (6 januari) kan worden
afgebroken. Uitbundig is het nieuwe jaar ingeluid. Ook dat is een oude traditie die terugvoert op de Germanen die met veel lawaai en vuur, geesten
en demonen wilden verjagen. Het is nog terug te vinden in ons vuurwerk en
de kerstboomverbrandingen.
En dan nadert Driekoningen, de dag waarop de Kerk herdenkt dat de Wijzen
uit het Oosten, gestuurd door een ster, het pasgeboren Kind met geschenken kwamen opzoeken. Het is een mooie metafoor om te verduidelijken dat
Christus bekend wordt gemaakt aan de hele wereld. In Brabant bestaat nog
de traditie van het Driekoningenzingen. Kinderen trekken verkleed als drie
koningen langs de deur en zingen een lied:
Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwen hoed. Mijnen ouwen is
versleten, mijn moeder mag ‘t nie weten. Mijn vader heeft het geld, op de
toonbank neergeteld.
In Den Bosch brengen de koningen speelgoed mee voor kinderen uit gezinnen waar men door geldgebrek geen speelgoed kan kopen. Een oude
traditie in een nieuw jasje.
Voor u allen een zalig nieuwjaar!

vrijwilligers pastorietuin, Adrianus van Kemenade, ouders De
Brouwer-van Heerebeek, Rini
de Brouwer, Jaantje de Bresser
(verjaardag), pastoor Johannes
Maas, broers en zussen Van Tartwijk, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Harriëtte van Vugtvan der Velden.
11.00u: Schelpjesviering
Overleden:
Joke Mans-Vervoort, 93 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders Van den Biggelaar-v.d. Meulengraaf en dochter
Maria, Piet Berkers, Mariet Berkers-Versantvoort.

Vieringen
Woensdag 2 januari, 9.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 5 januari, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven
Intenties: Hendrik Walravens en
dochter Jeanne en zoon Leon,
ouders Schepens-Roche en overl.
familieleden, Maartje, opa en oma
Vullings, Martijn, opa en oma van
Boxtel, jgt. Francina Leijtens-Appeldoorn en Johannes Leijtens.

Vrijdag 4 januari, 1e vrijdag van
de maand
18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste

Zondag 6 januari, Driekoningen
9.30u: Eucharistieviering met
volkszang
Intenties: Harry v.d. Sande nms
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Op 6 januari is er gelegenheid om
elkaar, na de viering onder het genot
van een kopje koffie/thee, een Zalig
Nieuwjaar toe te wensen.

Ons Parochiecentrum is deze week alleen open op vrijdag 4 januari.

Vieringen
Zondag 6 januari, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven mmv Henk Rooijackers.
Intenties: Ria Mitchell-Vermeulen, Wim Berkers

Zondag 6 januari, 13.00u
Schelpjesviering, waarin de dopelingen van de afgelopen periode
hun doopschelpje krijgen.

Dinsdag 8 januari, 09.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met pastor Van
Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.
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