
Was het graf leeg?
Enige jaren geleden bezocht ik een belangrijke heilige plaats, het Graf waar 
volgens de overlevering Jezus’ lichaam drie dagen gelegen heeft. Daarvoor 
moet je allereerst de Heilig Grafkerk binnen gaan. Vervolgens kom je dan 
in een bescheiden voorvertrek. Daarna moet je je nogmaals kleinmaken 
om door een smalle opening de daadwerkelijke graftombe te betreden. 
Onlangs werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de daadwerke-
lijke tombe en opgetogen gaven de onderzoekers aan een onaangeroerde 
tombe ontdekt te hebben. En ja, het ging om een graf uit de eerste eeuw 
compleet met doodsbed. Het graf van Jezus? Zeer waarschijnlijk, zeggen de 
wetenschappers. De volgende vraag is dan: was het graf werkelijk leeg?
De kern van de prediking van de apostelen was: “de Heer leeft, ook al is hij 
gestorven”. Alle evangelies vermelden dat de vrouwen Jezus daar niet aan-
troffen. De evangelieverhalen hebben waarschijnlijk helemaal niet de be-
doeling aan te tonen dat het graf echt leeg was. Als dat zo was zou het wel 
duidelijk gezegd worden. De verhalen willen juist wegwijzen van het graf. 
Het gaat niet om de verering bij een graf. Je moet Jezus bij de levenden 
zoeken, overal waar zijn waarden en normen inhoud gegeven worden. Wie 
bouwt op een leeg graf, bouwt op iets leegs. 
Het verhaal is ontstaan in de vroege traditie en werd bij het graf verteld. 
“Kom niet hier, hier is Jezus niet te vinden. Jezus die gekruisigd is, is ver-
rezen”. 
  

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Pasen
Deze week is het de Goede Week.
In de verschillende kerken staat de 
persoon Jezus Christus centraal in 
leven, dood en verrijzenis. We ho-
pen dat u tijd maakt om deze week 
zijn levensverhaal en zijn einde 
te overwegen in de verschillende 
diensten.
Pasen is meer dan eieren zoeken 
en een lang vrij weekend.
Pasen heeft alles te maken met ons 
leven.
Pasen geeft antwoord op de diep-
ste vragen, die ieder mens zich stelt 
in het leven: Heeft het leven en de 
dood zin? Is het leven meer dan 
een scherts?
We wensen u fijne en zinnige da-
gen toe: een Zalig Pasen!  

Vieringen
Witte Donderdag, 13 april, 
18.00u:
Kinderviering, m.m.v. De Gouden 
Appeltjes, voor alle Bestse com-
municanten, ouders, broertjes en 
zusjes en andere belangstellenden, 
met aansluitend een vastenmaal-
tijd. 
20.00u: eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskerk
Goede Vrijdag, 14 april, 15.00u:
Kruisweg en kruishulde voor kin-
deren en volwassenen
20.00u: Goede-Vrijdagviering met 
kruisverering in de Sint-Petrusba-
siliek in Oirschot.
Paaszaterdag 15 april, 19.00u:
Paaswake met pastor Papenburg, 
m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Jacques van Straalen, 
Jan Kroot, Piet van Kemenade
Zondag 16 april, Eerste Paasdag, 
11.00u:
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. het Lidwinakoor

Odulphuskerk

Antoniuskerk

Intenties: Jan Brands, mevr. Ver-
vloet-Jochems, Piet Boerenkamp,
Jacques van Straalen, Trees van 
Genuchten-Steens, Piet van Ke-
menade
Maandag 17 april, Tweede Paas-
dag, 11.00u:
Woord- en communieviering met 
pastor Van Lieverloo, m.m.v. het 
Klumpkeskoor.
Intenties: Piet van Kemenade

Dinsdag 18 april: Geen viering.

Gedoopt: Vince Dijkhuizen

Overleden: Piet van Kemenade, 
81 jaar. Moge hij rusten in vrede.

Korte berichten
U kunt over alle vieringen in 
de parochie Sint-Odulphus van 
Brabant informatie vinden in de 
Nieuwsbrief en op onze site.

Speciale aandacht verdienen de 
vieringen van woensdag 12 april 
om 19.00u in Den Bosch met de 
bisschop en in onze eigen paro-
chie de vieringen op donderdag 
13 april om 20.00u in onze Sint-
Odulphuskerk en vrijdag 14 april 
om 20.00u in de basiliek te Oir-
schot.

Op Goede Vrijdag om 15.00u de 
kruisweg kunt u bloemen mee-
brengen voor de kruisverering.

In de gezinsviering van Pasen om 
9.30u wordt een kindje gedoopt. 

Na de viering mogen de kinderen 
eieren zoeken in de pastorietuin. 
Er zijn ook kleine dieren om te 
knuffelen.

Vieringen
Dinsdag 11 april, 19.00u:
Eucharistieviering met boetevie-
ring in de Sint-Odulphuskapel
20.00u: Geloofsgesprek op de 
pastorie

Woensdag 12 april, 19.00u: 
Gebedsdienst in de Sint-Odul-
phuskapel 
Intenties: Femke van de Hurk 
(verjaardag), Annie van de Sande-
Essens (verjaardag). 
19.00u: Chrismamis in de Sint-
Jan Den Bosch
20.00u: Meditatie in de Sint-
Odulphuskapel volgens de 
WCCM (World Community of 
Christian Meditation).

Witte Donderdag, 13 april, 
20.00u:
Eucharistieviering mmv Gemengd 
Koor
Intenties: Uit dankbaarheid, 
voor alle overledenen van het af-
gelopen jaar van de parochie Sint-
Odulphus van Brabant.

Goede Vrijdag, 14 april:
15.00u: Kruisweg met kruishulde 
mmv de Cantors
20.00u: Goede-Vrijdagviering met 
kruisverering in de Sint- Petrusba-
siliek in Oirschot

Paaszaterdag 15 april, 19.00u:
Paaswake mmv Gemengd Koor
Intenties: Ouders Appeldoorn-
de Koning en overleden familie, 
Lambert van de Ven, familie van 
der  Looij-van Eert, Mies en Mien 
Kapteijns.

Zondag 16 april Hoogfeest van 
Pasen: 
09.30u: Gezinsviering met doop 
mmv De Gouden Appeltjes
Intenties: Ouders van Eekhout-
van Emmerik, jgt. Jan Kroos, ou-
ders en familie Smetsers-Baijens,  
Henrikus Leijtens en Barbara 
Leijtens, Jan de Wert, Arnoldus 
van de Ven en Maria van de Ven-
Latijnhouwers, overleden familie 
van Vlokhoven-Pijnenburg, Ja-
nus Walravens (verjaardag), Cobi 
Heddes-Consemulder, overleden 
familie Driekske van de Loo-Snel-
ders, Mari van Zutven nms Broe-
derschap Hakendover, ouders 
van Boxtel en kleinzoon Martijn, 
ouders Vullings en kleindochter 
Maartje.
11.00u: Eucharistieviering mmv 
Gemengd Koor
Intenties: Harrie van Beerendonk, 
Lambère van de Sande en dochter 
Marga, Jan Wapstra en Antonia 
Stabel, Ton Latour, ouders Ver-
santvoort-van de Sande en over-
leden kinderen, Piere Kanters.

Maandag 17 april, 2e paasdag 
9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Bijzondere intenties.

Overleden: Toos van Tartwijk, 98 
jaar. Moge zij rusten in vrede.


