
Zingen is dubbel bidden
“Goed zingen is dubbel bidden”. Deze zin wordt aan Augustinus toegeschre-
ven. Deze theoloog en bisschop die stierf in het jaar 430, doelde daarbij niet 
zozeer op zuiver zingen en maathouden, als wel op zuiver van hart zingen. 
Zang en muziek raken het hart. Je kunt je er nauwelijks voor afsluiten. Je 
moet luisteren, je moet meegaan in de beweging van de muziek, van de 
ene naar de andere noot. Muziek is niet zozeer een klankfenomeen dat 
vraagt om begrepen te worden, nee, muziek moet je volgen. Volgens we-
tenschappers is zingen één van de beste anti-stressmiddelen dat er bestaat. 
Dat kunnen veel koorleden beamen. Muziek en zang verbinden ook. Het is 
dan ook niet vreemd dat de korenmiddag, die op 11 maart in de H. Antoni-
uskerk georganiseerd wordt, de titel heeft: Kom,Passie! Dit duidt niet alleen 
op de Passietijd die komende is, maar is ook een verwijzing naar het woord 
‘compassie’: medelijden, medeleven. In die betekenis is het een vorm van 
empathie, waarbij iemand meevoelt met het lijden van een ander. Medele-
ven wordt vaak beschouwd als een deel van het begrip liefde. En daarmee 
een kernpunt van vele godsdiensten. Vaak is het begrip verwant aan barm-
hartigheid en naastenliefde, genade en vergeving. Goed gekozen dus voor 
deze korenmiddag en een mooie voorbereiding op Pasen. 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

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

Odulphuskerk

Korte berichten
 

Tijdens de gehele veertigdagentijd 
staat in de Sint-Odulphuskerk een 
collectebus voor de vastenactie. U 
kunt er dus geregeld geld in doen 
voor ons project ‘Kinderen van 
de wereld’. Over dit project kunt 
u meer informatie vinden op onze 
site. De vastenzakjes komen straks 
in maart met de Nieuwsbrief mee; 
hierin kunt u ook uw bijdrage 
doen en deze in de collectebus in 
de kerk deponeren. De organisatie 
van de vastenactie zal ons bedrag 
verdubbelen.

Vieringen
Woensdag 28 februari, 19.00u: 

Antoniuskerk

Symbolische 
schikking

 
In de Vastentijd zorgt de siergroep 
voor een mooie symbolische 
schikking, die ‘groeit’ naar Pasen. 
Begonnen werd met een brug van 
40 stammetjes, die een brug slaan 
naar het nieuwe verbond tussen 
God en mensen: een overgang 
naar een nieuwe tijd. De 2e zon-
dag stonden drie stammetjes cen-
traal, als symbool voor Jezus, Mo-
zes en Elia. Komende zondag is er 
een omgekeerde driehoek van 10 
stammetjes, verwijzend naar de 
10 geboden. Op de omgekeerde 
piramide staan uitlopende kro-
kusbolletjes, om a.h.w. een nieuwe 
schepping zichtbaar te maken.
We beginnen de zondagsviering in 
de Vastentijd met een vastenlied 
en uitleg over de schikking. Wilt 
u de mooie schikkingen eens be-
kijken, en/of weten hoe het verder 
gaat, op weg naar Pasen: u bent 
welkom!

Vieringen
Zondag 4 maart, 11.00u   
3e zondag Veertigdagentijd 
Eucharistieviering met pastor Ver-
hoeven, m.m.v. Jan Kievit (orga-
nist)
Intenties: Piet van Kemenade Bij-
zondere intentie 

Maandag 5 maart, 19.00u Ge-
bedswake 

Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: 
Voor bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odul-
phuskapel volgens de WCCM.

Donderdag 1 maart, 19.00u:
Viering voor de nabestaanden.

Vrijdag  2 maart, 1e vrijdag van 
de maand:
18.00u: Aanbidding van het Aller-
heiligste
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Hendrik Walravens en 
dochter Jeanne en zoon Leon, ou-
ders De Bresser-van Haren.

Zaterdag 3 maart, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zin-
gen doet Leven   
Intenties: Mien van Laarho-
ven-Brugmans en familieleden 
Van Laarhoven en Brugmans, 
Thomas Roche en Hanneke van 
de Sande-Latijnhouwers en Bart 
van de Boogaard, Mies en Mien 
Kapteijns (verjaardag).

Zondag  4 maart, 3e zondag van 
de vasten, 9.30u: 

Eucharistieviering mmv gemengd 
ZLTO-koor
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van 
Oirschot, ouders Leijtens-van de 
Kerkhof, broers en zussen Van 
Tartwijk, Hein van Vlokhoven, Jan 
Versantvoort, Theo en Drieka Ver-
meulen-Kemps, Cisca van Laarho-
ven-van der Hamsvoort en ouders 
Van der Hamsvoort-van Beers en 
familie, Harrie Sonnemans.


