
ASKRUISJE 
Op Aswoensdag ontvangen de gelovigen een askruisje. Dat is het officiële 
begin van de veertigdagentijd, onze voorbereiding op het Paasfeest. Ter-
wijl de pastor het askruisje zet, zegt hij: “Mens bedenk dat gij stof zijt en 
tot stof zult wederkeren; bekeert en ga leven volgens het Evangelie.” De 
huidige Aswoensdagpraktijk is een verkorte versie van de asbestrooiing die 
in de vroege middeleeuwen openbare zondaars ten deel viel. Zondaars die 
volgens kerkelijk recht een openbare boetedoening was opgelegd, werden 
op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as 
bestrooid. Daarna werden zij door de priester naar de deur geleid en de kerk 
uit gestuurd, zoals de eerste mensen uit het paradijs. Tot Witte Donderdag 
werd de boetelingen de toegang tot de kerk en tot de Eucharistie ontzegd. 
In de elfde eeuw raakte de openbare boetedoening in onbruik. Voortaan 
werden alle gelovigen met as bekruist, vanuit de gedachte dat alle mensen 
fouten maken. Dat as werd gebruikt, is goed te verklaren: as doet denken 
aan vergankelijkheid. Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd en daar-
mee een beeld van de zuivering die wij in Christus ontvangen. Mag ik ons 
allen een goede voorbereiding wensen op het Paasfeest.

Dré Brouwers, pastor
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Stille omgang

In de nacht van 16 op 17 maart 2019 
vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille 
Omgang plaats. Vanuit de regio Eind-
hoven verzorgt de kring Eindhoven 
e.o. deze reis naar Amsterdam en te-
rug. Rond 22.00u vertrekken de bus-
sen vanuit verschillende opstapplaat-
sen, voor Best is dat het kerkplein bij 
de Sint-Odulphuskerk. Aangekomen 
in Amsterdam vieren de deelnemers 
eerst de Eucharistie. Daarna gaan ze 
naar het Spui, waar de stille omgang 
begint; deze duurt zo’n drie kwar-
tier. Om drie uur is de terugreis. De 

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Geopend

Tijdens de carnavalsweek is ons paro-
chiecentrum alleen geopend op vrij-
dagochtend 8 maart. 

Vieringen
Woensdag 6 maart, 19.00u: As-
woensdag, eucharistieviering in 
de Avondmaalkapel met pastor 
Papenburg, mmv Jan Kievit (orga-
nist)
Tijdens de viering wordt het as-
kruisje uitgereikt.

Zondag 10 maart, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Jan Kievit (orga-
nist).
Intenties: Lies van Rooij-Kapte-
ijns.

Dinsdag 12 maart, 09.30u Woord- 
en communieviering in de Avond-
maalkapel met pastor Van Liever-
loo.
Intenties: Lies van Rooij-Kapte-
ijns.

kosten bedragen €14,- p.p. (inclu-
sief de jaarlijkse contributie). Als u 
wilt deelnemen, dan kunt u zich tot 
uiterlijk 10 maart opgeven bij Rinus 
Scheepens 06 38897897. Voor ver-
dere informatie kunt u terecht bij het 
kringbestuur, telefoon 06 28549873 
of m.scheepens@onsmail.nl

Vieringen
Woensdag 6 maart Aswoensdag, 
9.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan Schepens, Mien en 
Mies Kapteijns (verjaardag). 
19.00u Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel mmv rouw- 
en trouwkoor: 
Intenties: Jan Schepens, Mien en 
Mies Kapteijns (verjaardag). 
(in beide vieringen worden as-
kruisjes uitgedeeld)

Vrijdag 8 maart, 19.00u:
Intenties: Mies Hobbelen (ver-
jaardag).

Zaterdag 9 maart, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zin-
gen doet Leven
Intenties: Mien van Laarho-

ven-Brugmans.

Zondag 10 maart, 1e zondag van 
de vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering mmv Gemengd 
Gregoriaans koor
Intenties: Adrianus de Bresser 
(verjaardag), Theo en Rieka Ver-
meulen-Kemps, fam. Sanders-van 
de Biggelaar, Jan Schepens, Mien 
de Wert, jgt. Dulf en Lena van 
Vroenhoven-v.d. Vleuten, fam. 
v.d. Sande-Oppers, Jan en Miet 
Martens-Geven, Cisca van Laar-
hoven-van der Hamsvoort, overl. 
ouders Van der Hamsvoort-van 
Beers en fam.


