
Bibliotheek
Iedereen kent wel het begrip bibliotheek. Minder bekend is dat het woord 
is afgeleid van de woorden ‘biblia’ hetgeen boeken betekent en thèkè het-
geen staat voor kast. Een boekenkast dus. Het woord Bijbel is vervolgens 
ook weer een afleiding van het woord biblia. 
Hoewel veel mensen van mening zijn dat de Bijbel één boek is, merken Bij-
belwetenschappers op dat het een verzameling van boeken is. Een verza-
meling van verhalen uit verschillende tijden, van verschillende auteurs die 
bij elkaar verzameld zijn. Wat niet wegneemt dat de overeenkomst tussen 
beide gezichtspunten is dat de verhalen allemaal gaan over de relatie tus-
sen God en de mensen en de wijze waarop dat in de menselijke geschiede-
nis is verwoord. 
Al vroeg in de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel was er discussie over 
welke verhalen nu wel of niet erkend werden als Bijbelverhalen. Pas de 
tweede helft van de 4e eeuw vormde de beslissende fase van canonisering: 
de lijst van erkende boeken en als zodanig dus de huidige Bijbel. 
Wist u overigens dat het parochiecentrum van de Antoniuskerk over een 
Bibliotheek beschikt waar u boeken kunt lenen die deze en veel andere in-
formatie over kerkelijke zaken bieden? Wat dat betreft is een bezoekje aan 
het parochiecentrum de moeite waard. Elke voormiddag (m.i.v. 21 niet op 
woensdag) is het parochiecentrum geopend en de vrijwilligers bieden u 
graag een kopje koffie aan. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Odulphuskerk

Korte berichten 
In het weekend 17-18 februari zal 
Ton Timmerman komen spreken 
over ons project voor de vasten-
actie ‘De kinderen van de wereld’.
In de nacht van 17 op 18 maart 
2018 vindt in Amsterdam de jaar-
lijkse Stille Omgang plaats. Van-
uit de regio Eindhoven worden 
comfortabele touringcars ingezet, 
die op zaterdag 17 maart om-
streeks 21.00u vertrekken vanaf 
diverse opstapplaatsen in de re-
gio. Omstreeks 02.30u is de te-
rugreis, zodat de deelnemers in de 
late nacht weer thuis zullen zijn. 
Deelnamekosten: €14,- p.p. (incl. 
€3,- contributie. De Stille Omgang 
is de moeite meer dan waard om 

Antoniuskerk

Wat staat er 
o.a. op de 
agenda?

 
Tijdens de Veertigdagentijd zijn 
er op maandagavond om 19.00u 
weer gebedswakes in onze kerk. 
De werkgroep, die deze vierin-
gen heeft voorbereid en er ook 
in voorgaat, heeft de afgelopen 
weken al de nodige mooie, inspi-
rerende teksten gezocht. Stilte en 
het luisteren naar muziek, vormen 
ook elementen tijdens de wakes. 
U bent van harte welkom!
In de Vastentijd zorgt de siergroep 
ook voor een mooie symbolische 
schikking, die ‘groeit’ naar Pasen. 
Ook zingen we tijdens de vierin-
gen op zondag een Vastenlied.
We nemen ook deel aan de bis-
schoppelijke vastenactie. 
Op dinsdag 20 februari van 
18.30u-19.15u is de eerste voor-
bereidingsavond voor de a.s. eer-
stecommunicanten op ons Paro-
chiecentrum. In de viering van 15 
februari stellen zij zich aan u voor.  

Vieringen
Woensdag 14 februari, 
Aswoensdag 19.00u 
Viering pastor Papenburg, m.m.v. 
Jan Kievit (organist)

Zondag 18 februari, 11.00u 1e 
zondag Veertigdagentijd
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, m.m.v. Lidwinakoor
Intenties: Uit dankbaarheid
Mieke Renders

Maandag 19 februari, 19.00u
Gebedswake 

Dinsdag 20 februari 
Géén woord- en communieviering 
in de Avondmaalkapel 

aan deel te nemen. Tot 9 maart 
a.s. kunt u zich opgeven bij de 
broedermeester voor Best: Rinus 
Scheepens, Rogvelden 1, 5685 JW 
Best, 06-38897897, m.scheepens@
onsmail.nl

Vieringen
Woensdag 14 februari 
Aswoensdag, 19.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel mmv rouw-/
trouwkoor, met uitreiking van as-
kruisje
Intenties: Bijzondere intenties
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 16 februari, 19.00u: 
Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere inten-
ties.

Zaterdag 17 februari, 17.00u:
Eucharistieviering    
Intenties: Bijzondere intenties.

Zondag 18 februari, 1e zondag 
van de vasten, 9.30u: 
Eucharistieviering met gemengd 
koor
Intenties: Johan en Drieka Schee-
pers-Venmans, Corry Duquesnoy, 
fam. Van Vlokhoven-Pijnen-

burg, Theo en Drieka Vermeu-
len-Kemps, Jan van der Velden 
en dochter Annie, familie Walra-
vens-van de Sande, jgt. Johannes 
Essens.


