
De Ekster 
‘pikt van alle kernen iets mee’

Weekendmissen

Za 19.00 uur Antonius van 

Padua kerk

Zo 9.30 uur Genovevakerk

Zo 11.00 uur Martinuskerk 

Dagmissen

Antoniuskerk: ma, di, vrij, za 

om 09.00 uur eucharistieviering.

Donderdag om 19.00 uur 

eucharistieviering met 

aansluitend aanbidding tot 21.30

Ritakapel Boskant: woe 19.00 uur 

Parochiebureau Nijnsel 

Tel: 0413-472615 

Woensdag 10.30 - 11.30 uur

Parochiebureau Son

Tel: 0499-471266

Maandag, dinsdag en vrijdag

10.00 – 12.00 uur

Parochiebureau Breugel 

Tel: 0499-847241

Vrijdag 11:00 - 12:00 uur

Parochiebureau Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-476948

Donderdag en vrijdag 

10.00 - 12.00 u

www.heiligeodaparochie.nl

Rekeningnummer 

Parochie Heilige Oda

NL88 RABO 0138 2040 71

t.n.v. Parochie Heilige Oda

Donkere dagen voor Kerstmis 

Het is nog geen vier uur, maar buiten begint het al donker te worden. 

Zeker op zo’n mistige dag als vandaag. De donkere dagen voor 

Kerstmis. Donker… dat is het op veel plekken in de wereld. Oorlog in 

Oekraïne, Syrië en vul maar aan… natuurrampen van allerlei aard, 

hongersnood. En toch hebben we ook deze advent weer de kaarsen op 

de adventskrans ontstoken. En dat is goed. Juist in donkere dagen 

hebben we behoefte aan lichtpuntjes. Dat is ook de kracht van de 

boodschap die de profeten brengen: in alle duisternis en ellende is er 

toch nog hoop. Daar mogen we op vertrouwen. 

Het doet me denken aan een gedicht van Charles Peguy, die ruim

honderd jaar geleden in Frankrijk leefde; een tijd van bittere ellende.

Peguy verbaasde zich erover dat de mensen toch telkens weer de

kracht vonden om door te gaan; een onverwoestbare hoop op betere

tijden. In een gedicht laat hij God zelf daarover aan het woord:

‘Wat mij verwondert, zegt God, 

dat is de hoop, dat kleine meisje. Onsterfelijk.

Want mijn drie deugden, zegt God, 

de drie deugden zijn Mijn schepselen.

Het geloof is een trouwe bruid, 

de liefde is een echte moeder,

de hoop is een onopvallend meisje, 

dat in de wereld gekomen is op Kerstdag vorig jaar.

Toch zal dat kleine meisje door alle tijden gaan

Dat kleine onopvallende meisje.

Zij alleen zal door de tijden gaan tot het einde toe…

Ze is het grootste wonder van Mijn schepping. 

Ze blijft me verbazen.’

Die hoop wens ik ons allen toe, juist in de donkerste dagen van ons

leven. Zalig Kerstfeest!

Diaken Wilchard Cooijmans
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Door Bryan van de Mortel, pastoor

We zitten op dit moment midden in de Advent, de bekende voorbereidingstijd voor Kerstmis. Samen

met de Veertigdagentijd is het een periode om ons te bezinnen zodat wij onszelf geestelijk kunnen

openen. Op eenzelfde wijze wil de boete-akt een moment zijn om onszelf voor God als het ware

goed in te stellen, jezelf finetunen heet dat tegenwoordig.

Als mens staan we in verbinding, hebben wij een relatie met de levende Heer. Zoals ook in iedere

menselijke relatie kan deze ups en downs hebben. Soms hebben wij de Heer verwaarloosd, maar

soms zijn er ook andere tekorten en fouten die wij begaan hebben en die als het ware tussen God en

mij instaan. Kerkelijk gezien spreken we dan wel van “zonde”, hoewel dat woord bij sommige mensen

meteen een allergische reactie veroorzaakt. Hoe het ook zij; als wij eerlijk zijn staan wij voor God

altijd in onze kleinheid en gebrek. De Heer wil uiteindelijk niets anders dan verzoening.

In de Mis is de boete-akt aan het begin eigenlijk het moment suprême om onze zwakheid als mens

voor Hem te bekennen, te vragen om vergeving en ons af te vragen wat Hij voor ons in petto heeft;

Zijn genade. De meeste mensen kennen de boete-akt wel als de schuldbelijdenis, maar in feite is

deze algemene belijdenis van onze zonden slechts één enkele vorm die in de Eucharistie gebruikt kan

worden. Naast de bekende schuldbelijdenis is de boete-akt bij uitstek op zondag eigenlijk de

zegening en de besprenkeling met gezegend water. De priester die vrolijk zwierend met de

wijwaterkwast door de kerk loopt; het is een beeld dat in veel kerken slechts met Pasen plaatsvindt.

De besprenkeling is dan ook een herinnering aan ons doopsel.

Mysterie van ons geloof (4) 

Boete-akt

Een derde vorm die soms wordt gebruikt is de zogenaamde Kyrie-litanie. Het Kyrie is in deze vorm

eigenlijk samengevoegd met een specifieke aanroeping tot Christus. De nadruk ligt daarbij op de

verlossing die de Heer ons is komen brengen en wordt gevolgd door een bede om barmhartigheid.

“Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.” De vierde en laatste vorm is vrij kort en

bestaat slechts uit enkele Bijbelse aanroepingen om Gods barmhartigheid.

Al met al is er eigenlijk heel wat variatie mogelijk in een enkel onderdeel van de Mis. Ze laten

eigenlijk zien hoe wij een genadige God kunnen vinden; door ons tot Hem te wenden en Zijn

ontferming over ons af te roepen.
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Door Lambert Verhoeven

Op dit moment is een uitgebreide werkgroep onder leiding van Fred Tijssen druk bezig met de

(laatste) voorbereidingen voor de actie Kerkbalans die zoals gebruikelijk eind januari wordt

uitgerold. Door vele vrijwilligers worden binnen onze parochie duizenden brieven rondgebracht

waarin op de eerste plaats onze trouwe weldoeners worden bedankt voor hun vaak al jarenlange

steun. Er zit ook een folder bij waarin pastoraal team en parochiebestuur benadrukken hoe

belangrijk deze steun is om al het werk van de parochie te kunnen voortzetten. Daarnaast wordt

benadrukt dat we ons als parochie meer en beter willen profileren binnen onze samenleving,

letterlijk en figuurlijk de deuren openzetten. Er is zoveel reuring binnen de maatschappij en

samenleving, daar moeten en willen we ook als parochie duidelijk zicht- en merkbaar ons

steentje aan bijdragen, de helpende hand bieden. Dat betekent ook zoeken naar mogelijkheden,

je openstellen en blijven nadenken hoe we als parochie op lokaal niveau de mensen die binnen

onze parochie wonen van dienst kunnen zijn, ook buiten de traditionele activiteiten die bij een

parochie horen. Dat is niet in één keer gerealiseerd maar dat hoeft ook niet. Het kunnen

natuurlijk ook eenmalige acties zijn, op voorhand sluiten we niets uit maar het moet natuurlijk

wel bij het karakter van ons ‘kerk-zijn’ passen.

Actie Kerkbalans 2023

Puzzel
Vind de weg van de ezel 

naar de stal. 

Heeft u de oplossing 

gevonden, stuur deze 

dan naar: 

Borchmolendijk 19a

5492 AJ Sint-Oedenrode,

en maak kans op een 

leuke prijs. 

De winnaar wordt in de 

volgende editie van de 

Ekster bekend gemaakt.
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Ik ben zeer vereerd om een klein stukje te mogen schrijven voor de Ekster. De Oda parochie is een

dierbare parochie waar ik vaak aan terugdenk. In een prachtig stukje Brabant vormen jullie een mooie

gemeenschap. Hoewel ik maar heel kort bij jullie ben geweest en de periode van besmettingen met

het Coronavirus een diepe stempel heeft gedrukt, heb ik nog nooit zoveel vriendschappen gesloten

als in deze twee en een half jaar dat ik jullie pastoor, herder en vriend mocht zijn. Ik kijk dus met

warme herinneringen terug. Ik heb het heel fijn gehad in de Oda.

Hier in Tilburg begon het pittig. Het is een grote parochie met veel kerken. Op bestuurlijk en

beleidsmatig gebied waren er een aantal hobbels te nemen. Dit heeft wat kruim gekost. Long – Covid

na mijn tweede besmetting heeft hier niet bij geholpen. De meeste bestuurlijke en lichamelijke

hobbels zijn inmiddels gelukkig achter de rug.

Zoals jullie weten ligt mijn passie bij de verkondiging van Jezus en het getuigen van de liefde van

God door daden. Deze twee passies probeer ik te realiseren door een groot project van

parochievernieuwing en het ontplooien van een diaconaal project. Het gaat mij aan het hart dat wij,

als Kerk, zoveel moeite hebben om de mooiste boodschap van de mensheid op een goede manier te

brengen. De blijde boodschap mag onze harten doen branden! Dat Gods liefde tastbaar is geworden

in Jezus is meer dan de moeite waard om te horen en te beleven. Vandaar dat het verlagen van de

drempel van de kerk prioriteit is. Alle kerken van de parochie in Tilburg en Goirle hebben daarom een

duidelijk profiel gekregen. In een van de Tilburgse kerken proberen wij de drempel te verlagen door

één keer per maand met elkaar te ontbijten, vorming te krijgen met veel gezelligheid en alle

gezinnen waarvan een van de kinderen een sacrament wil ontvangen, hiervoor uit te nodigen. Hier

word ik blij van!

Mijn tweede passie is de mens. Ik vind dat een christen pas echt christen is als hij handen en voeten

geeft aan het geloof. Diaconie, naastenliefde en welzijn zijn in ons DNA gebakken. Tilburg is een

grote stad met 40 procent van de huishoudens in de schulden. Vandaar dat wij als parochie

inmiddels twee diaconale projecten aan het opbouwen zijn (maaltijdverstrekking en een luisterend

oor). Dit vergt nog veel werk, maar ook hier word ik blij van!

Pastoor Robert van Aken: 

‘Geloven moet je in woord èn daad.’

Lieve mensen, dierbare vrienden, zoals jullie

horen gaat het goed met mij. Ik hoop dat het

ook goed gaat met ieder van jullie. Ik steek

regelmatig een kaarsje voor jullie op. Behoud

jullie vriendelijkheid, openheid, moed,

daadkracht en passie! Steun elkaar, spreek je

vertrouwen uit in de ander regelmatig en blijf

elkaar bemoedigen in deze boeiende periode

van Kerk-zijn! Altijd welkom in Tilburg voor een

kopje koffie!

Voormalig pastoor van de Oda parochie,

pastoor-deken Robert van Aken
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Door Marianne Bekkers

Wij zijn de bloemsiergroep van de Martinuskerk. De

bloemsiergroep bestaat vanaf begin tachtiger jaren

en is in het leven geroepen door toenmalig pastoor

Hurkmans. We zijn momenteel met tien personen,

negen vrouwen en een man. De oudste is 85 jaar en

de jongste is bijna 50. Wij hebben vier groepen en

elke week siert er een groep. Iedere groep werkt

zelfstandig en zorgt dat de bloemen er voor het

weekend en de daar opvolgende week netjes bij

staan. Wij hebben ieder onze eigen capaciteiten en

vullen elkaar mooi aan. De een is wat creatiever dan

de ander en een ander zet lekkere koffie of houdt

alles netjes. We sieren in de weken door het jaar

tamelijk sober, rekening houdend met de wensen

van de pastoor en met de liturgische kleuren.

Met Hoogfeestdagen als Kerstmis en Pasen kunnen

we dan uitgebreider sieren. Voor deze bijzondere

dagen overleggen we samen wat we gaan maken

en met welke bloemen. We helpen elkaar bij deze

grotere versieringen. Zo mogelijk brengen we

materialen mee uit eigen tuin. Dat scheelt weer in

de kosten. De Odakapel op het Martinus kerkhof is

ook aan onze zorg toevertrouwd. Het zou het fijn

zijn als nieuwe vrijwilligers zich bij ons aan willen

sluiten. Heb je interesse neem dan contact op met

Marianne Bekkers.

De Bloemsiergroep

Martinuskerk stelt zich voor
Voor de duidelijkheid:

Wist u dat buiten ons parochiecentrum op

de Borchmolendijk 19a het parochie-

bureau bij de Martinuskerk, Kerkplein 47a,

ook gewoon geopend is? U kunt hier

binnenlopen voor bijvoorbeeld het

opgeven van een misintentie of een

praatje. De openingstijden van alle

parochiebureaus vindt u op onze website,

www.heiligeodaparochie.nl.

De boekenkast:

Vindt u het ook soms lastig om tussen alle

boeken die er op de markt zijn een mooi,

passend, christelijk boek te vinden? Vanaf

nu kunt u bij ons in het parochiecentrum

verschillende boeken inkijken en kopen.

Voor jong en oud en in diverse

prijsklassen. Op werkdagen, tussen 10.00

en 12.00 uur, bent u welkom, mocht uw

interesse zijn gewekt.

Regelmatig zullen wij een boek extra

uitlichten. Kijk hiervoor in de buitenkast

van de Martinuskerk, op de website of

facebook.

Inloop uur:

Vanaf 10 januari 2023 zal pastoor Bryan

van de Mortel elke dinsdag van 10.00 tot

11.00 uur aanwezig zijn op het

parochiecentrum (onder voorbehoud van

andere afspraken). U kunt dan binnen

lopen voor al uw vragen of gewoon een

praatje.

Kerststal:

Wij hebben op het parochiecentrum een

kerstgroep cadeau gekregen, deze is

gemaakt door mevrouw Sjaan van

Griensven - de Jong. De kerststal is vanaf

de buitenkant, door het raam, te

bewonderen. Dus een goede reden om

eens langs te wandelen.

Groetjes Evelien,

Berdien & Chantal

Nieuws uit het

Parochiecentrum              
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Beste Pastoor, Pastorale Team, Parochie Bestuur, Kosters, Kerk Coördinatoren, Kerk Torengroep,

Pastorale assistenten, Kerk koren, Organisten, Dirigenten, Cantors, Acolieten, Lectoren, Misdienaren,

alle vrijwilligers en alle parochianen van de Heilige Oda parochie van Sint-Oedenrode-Centrum,

Eerschot, Olland, Boskant, Nijnsel, Son en Breugel.

Ik ben van harte Dankbaarheid schrijven voor onze heilige Oda parochie.

Mijn grote Dankbaarheid voor de eerste heilige communicanten die er veel moeite gedaan voor de

goede doel voor de Good News School in India gerealiseerd te mogen hebben. Namens de school

hoofd Rev. Sr. Vimala, de school administratie en alle kinderen van de ‘Good News EM School -

Gurazala ‘ ik dank alle communicanten van onze heilige Oda parochie voor hun hartelijke bedrag

voor de school - klasmeubels voor de Indiase kinderen om te realiseren. Vanwege de

coronamaatregelen, de school begon op dit jaar op midden juli 2022. Op 19 juli 2022, ik heb 3000

euro en op 11 augustus 500 euro (in totaal 3500 euro in 278,331 Indiase rupees) van de heilige Oda

parochie ontvangen. De totale afgesproken kosten van de nodige klasmeubels (desks & benches)

kosten zijn in Indiase 385,000 rupees in euro 4,935 euros in tegenwoordige pricetelling. Vorige week

alle nodige klasmeubels zijn goed gerealiseerd voor de goed gebruik van de school kinderen. Vorige

week heb ik de school bezocht en heb ik alle klaslokalen ingezegend begon met de heilige

Eucharistieviering. Alle kinderen zaten op de nieuwe benches (klasmeubels) en goed met de les

opgevolgd.

Ik was zo blij om te zien de kinderen in hun blij gezichten. Ik heb de timmerman - arbeiders bedankt

voor hun mooie werk. Ik heb hen 278,000 rupees (3500 euros) betaald.

Nog moet er de balance bedrag betaald worden. Nog er 106, 000 rupees (1,367 euros) nog betaald

moet worden. Ik ben zo blij dat de kinderen weer naar de school kunnen en les krijgen. Nogmaals ik

dank alle communicanten, communie werkgroepen en alle parochianen van de heilige Oda parochie

voor uw hartelijk blijvende steun en hulp voor mijn missie.

Ik bid voor jullie en vraag ik uw gebed voor mij en mijn parochie. Ik dank uw allen van mijn hart voor

uw nodige steun en hulp voor mij. Moge onze lieve Heer ons allen zegenen. Nogmaals, ik dank uw

allen voor alles.

Altijd in gebed verbonden,

Pater Pushpa Raj, HGN.

Het Kind Jezus Parochie,

Gurazala, A.P. INDIA.

Dankbetuiging Pater Pushpa
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Door D. Aben

Op vrijdag 11 november, de feestdag van de Heilige

Martinus, waren vele vrijwilligers uitgenodigd voor

een bedankmiddag. Enkele jaren kon het vanwege

corona niet doorgaan, maar gelukkig kon het dit

jaar wel. Een groot aantal leden van de vele

werkgroepen van de parochie was aanwezig. Zij

werden welkom geheten door Willemien

Vermeulen. Willemien legde uit dat de

Torengroepen van Boskant, Nijnsel en van het

centrum voortaan verder gaan als Torengroep

Noord. De parochianen van Son en Breugel

behoren bij Torengroep Zuid. De eigenheid van

iedere torengroep blijft wel behouden. Daarna

volgde het welkomstwoord door pastoor Van de

Mortel. Hij bedankte iedereen namens het

pastorale team voor het vele werk dat iedereen

belangeloos voor de parochie doet. Hij maakte een

vergelijking met de Heilige Martinus, die een stuk

van zijn mantel weggaf. Ook de vrijwilligers geven

een stukje van zichzelf door iets te betekenen voor

een ander.

Ook diaken Wilchard Cooijmans en de leden van

het parochiebestuur waren aanwezig. Er heerste een

gezellige sfeer in de zaal en de bedienden van zaal

Maas en Dieze in Odendael met de leden van de

torengroep zorgden ervoor dat we konden

genieten van lekkere drankjes en hapjes. We

maakten kennis met vele parochianen en met de

werkzaamheden van de andere werkgroepen. Het

was een geslaagde ontmoetingsdag.

Bijeenkomst vrijwilligers

Martinuskerk 

Kiendje Jezus, kiendje Jezus toch,

zoude dees’ jaor nog wel komme ?

Gistere docht ik bij m’n eige nog;

“Hij zal ‘t dizze keer verdomme…”

Kiendje Jezus, kiendje Jezus teer,

iedere keer opneid beginne,

en uiteindeluk toch iedere keer

d’r gin spat mee kanne winne.

Kiendje Jezus, kiendje Jezus klein,

in ‘t land waor gij oit bent geborre

vecht ‘t volk nog mi de Palestijn

en vliege de kogels om oew orre.

Kiendje Jezus, kiendje Jezus toch,

ge bent zu klèn en onervare.

Durft oew vadder oe te sture nog

nao tweeduuzend weggegoide jare ?

Kiendje Jezus, wir op aard’ gezet,

hedde nog altijd nie genog geleje ?

Dagge daor nog zin in het,

in da gerommel hier beneje.

Kiendje Jezus, kiendje Jezus, is ‘t

umda ge ons toch blijft vertrouwe ?

Dan bende ´nen echte optimist

en moete wel veul van ons houwe.

Kiendje Jezus, kiendje Jezus klein,

moete wij daor ammel nie van lere

en oe ontzettend dankbaar zijn,

dagge ‘t nogus wilt prebere ?

Kiendje Jezus, kiendje Jezus teer,

we moete eigeluk in ons hande knijpe.

As we da nou onderhand us unne keer

mi z’n alle wo’n begrijpe…….

Ad Louwers

Kiendje Jezus
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Door Fred Tijssen

Het nieuwe parochiecentrum van de H. Odaparochie aan de Borchmolendijk 19A is opgesierd met

een prachtig kunstwerk van Erry Dortmans. Het is een foto ter grootte van 200 x 353 cm,

voorstellende Het Laatste Avondmaal naar gelijkenis van het beroemde schilderij van Leonardo da

Vinci.

Het is een muurschildering die door de Italiaanse meester is vervaardigd tussen 1495 en 1498. Het

fresco is te bewonderen in de eetzaal van het dominicaner klooster Santa Maria Delle Grazie in

Milaan. Het is niet te verplaatsen en daarom nooit elders te zien geweest en ook niet in particulier

bezit. In het Laatste Avondmaal worden de reacties van de apostelen weergegeven, toen Jezus zei

dat een van hen Hem zou verraden. "Zij keken elkaar aan, onzeker, wie hij bedoelde,” schrijft de

evangelist. Alle twaalf apostelen hebben bij Da Vinci een verschillende reactie op deze aankondiging

en verkeren in diverse stadia van woede en schok.

Echter de figuren op onderstaande afbeelding zijn personen uit Sint Oedenrode! Zij hebben

gefigureerd in een samenstelling als in het echte schilderij van Michelangelo. Een grappig detail is dat

in de achtergrond in de vensters van een boomgaard de Knoptoren is weergegeven. Dit maakt het

kunstwerk voor Rooi extra bijzonder.

Het parochiebestuur is zeer verheugd en dankbaar dat Erry haar kunstwerk beschikbaar stelde. Het

toevallige contact tijdens de najaarsbeurs in het Ontmoetingscentrum Creatief Rooi, waar de

kunstwerken van Erry Dortmans als een expositie tentoongesteld waren. Daar werd ook uitleg

gegeven over haar werkwijze. Het Laatste Avondmaal is bij uitstek een katholiek gegeven dat tijdens

elke eucharistieviering wordt aangehaald. Vele kerken en katholieke instellingen hebben wel een

afbeelding van het Laatste Avondmaal. Erry maakt meer kunst met oude schilderijen als voorbeeld.

Zo zijn er tal van ingelijste foto’s in verhandelbare maat waar de gelijkenis met oude meesters als

Rembrandt, Vermeer, Jan Steen en andere bekende middeleeuwse schilders precies zijn

weergegeven, echter alle met Rooise figuranten.

Lokale kunst in H. Oda-Parochiecentrum
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In de kerstvakantie, op vrijdag 30 december van 15.00-17.00 uur, gaan we voor kinderen een

mooie kerstfilm draaien in het parochiezaaltje naast de kerk van Nijnsel. ‘De Ster’ is een

moderne animatiefilm over het klassieke kerstverhaal, de geboorte van Jezus, verteld vanuit een

originele invalshoek.

We volgen Bo, een kleine, maar dappere ezel. Hij verlangt naar een leven dat uit meer bestaat

dan de dagelijkse sleur in de molen in het dorp. Op een dag vindt hij de moed om te

ontsnappen en begint hij eindelijk aan het avontuur van zijn dromen. Tijdens zijn reis wordt hij

vergezeld door Ruth, een lief schaap dat haar kudde is verloren, en Dave, een duif met grote

ambities. Samen met drie grappige kamelen en enkele excentrieke beesten uit een stal volgen

Bo en zijn vrienden een ster en worden ze per ongeluk helden in het bekendste en allereerste

kerstverhaal…

Voor drinken en popcorn wordt gezorgd!

Laat je even weten of je komt?: secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Kerstfilm voor kinderen: De ster

Door Arie van Alebeek

Op 25 november begonnen we met een Eucharistie in de H. Ritakapel, voorgegaan door Pastoor

Bryan van de Mortel. Daar werden als intentie de vier vrijwilligers herdacht die in de coronatijd

zijn overleden; met name Jan v.d. Meulengraaf, Toon Termeer, Ad van Laarhoven en Jos van

Laarhoven. Na de viering werd eenieder verwacht in de Meidoorn. Jammer was echter dat zeven

vrijwilligers hadden afgemeld wegens verplichting elders. Allen werden welkom geheten door

Arie en hartelijk bedankt voor alle hulp in de afgelopen jaren. De avond werd gestart met koffie,

thee en gebak. Muziek had deze avond niets toegevoegd omdat er al genoeg ”herrie“ was van

al het buurten, wat zeker niet verminderde onder het genot van een hapje en een drankje. Later

op de avond werden er verschillende kipsnacks van de firma Olieslagers uit Boskant geserveerd

die met smaak werden gegeten. Zo werd het een heel gezellige avond die doorging tot in de

late uurtjes. Rest mij nog een woord van dank aan Bryan voor het opdragen van de Eucharistie,

de Dorpsraad voor het beschikbaar stellen van het zaaltje, Tonnie van Genugten voor al het

voorwerk en natuurlijk al die vrijwilligers die in Boskant actief zijn om onze Parochie H. Oda in

stand en vitaal te houden.

Vrijwilligersavond Boskant
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Overleden

Son en Breugel:

03-10 Anny der Kinderen - van der Heijden, 77 jaar

02-12 Frans Fiolet, 93 jaar

Sint Oedenrode:

13-10 Toon Schevens, 96 jaar

15-10 Leo van der Kallen, 83 jaar

20-11 Riena Kanters – Prinsen, 91 jaar

21-11 Joke Bekkers – Roefs, 90 jaar

23-11 Lamberdina Bekkers – Duijkers, 93 jaar

27-11 Gonny Aangenendt-van der Aa, 86 jaar

Nijnsel:

26-11 Mariet Aarts-van Eijndhoven, 96 jaar

03-12 Anny van Oirschot-van Son, 80 jaar

Doopsel

Breugel:

17-7 Casper Büchold

17-7 Arthur Geijtenbeek

18-12 Louis Brillouet

18-12 Milan Toffolo

Sint Oedenrode:

16-10 Rosa Verhagen

30-10 Nela Kisiel

10-12 Héloïse Cheylus

Nijnsel:

20-11 Morris van den Oetelaar

Familieberichten

Als je iets verwacht kun je achteraf

pas zeggen of aan die verwachting

is voldaan, volgens verwachting,

boven verwachting of niet voldaan

aan de verwachting. Wat de Advent

betreft kun je altijd zeggen; ‘boven

verwachting!’. Want de geboorte

van een gezond kind, ook nog een

Verlosser, nou, dat is niet mis

natuurlijk, al zal Hij pas later zijn

beloften inlossen.

Bijzonder is dat er in tegenstelling

tot andere feestelijke gebeurtenis-

sen of bijzondere periodes niets

specifieks in de Bijbel over de

advent is te vinden. Naar het schijnt

is de adventsperiode in de kerk van

Rome begonnen ergens in de zesde

eeuw. Oorspronkelijk als een

vastenperiode van zes weken

analoog aan de vastenperiode die

we nu kennen en te beginnen rond

de feestdag van de heilige Martinus

(11 november). Later is de advent

teruggebracht tot de huidige vier

zondagen. Minder bekend is dat de

adventsperiode niet alleen de komst

van Jezus’ geboorte symboliseert

maar ook zijn wederkomst in de

eindtijd.

Het enige zichtbare symbool in de

kerk is de adventskrans. De meest

gekende adventskrans is de groene

krans met de vier rode kaarsen en

het rode lint, tekens van leven en

liefde, hoop op licht. Elke zondag

van de advent wordt er telkens één

rode kaars meer aangestoken. Het

symboliseert de toename van het

licht, het overwinnen van de

duisternis, het groeien van de hoop

en de verwachting naar de komst

van de Messias. Vlak voor Kerstmis

branden dan vier kaarsen.

Wat bracht ons de

Advent?
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Door Lambert Verhoeven

Enige tijd geleden liet pater Pushpa vanuit India weten dat hij dringend verlegen zat om een

tweedehands autootje. Met zijn motor moet hij regelmatig naar zijn zeven kerken toe om de mis op

te dragen en daarna nog op bezoek bij mensen om de communie te brengen. Hij kan echter met de

motor nauwelijks spullen meenemen die hij voor de mis nodig heeft en ook de wegen zijn slecht.

Het is niet te geloven maar er is op heel veel plaatsen gehoor gegeven aan zijn oproep en we kunnen

dan ook maar liefst 7000 Euro (bijna 600.000 India Rupees!) overmaken, naast de geboorte van het

Kind een prachtig kerstcadeau! Naast de aanschaf van de auto kan hij ook nog wat schoolbanken

laten maken, toiletten bij bouwen voor een school en eindelijk twee ramen laten maken in een kerk

die al jaren kapot waren.

Namens pater Pushpa een woord van oprechte dank voor alle gulle gevers die hieraan hebben

bijgedragen en dat ook nog eens in een tijd waarin veel mensen zelf te maken hebben gekregen met

stijgende kosten voor levensonderhoud.

Pater Pushpa meer dan goed bedacht!

Afgelopen zondag 11 december waren in

ontmoetingscentrum de Beckart in Nijnsel de

vrijwilligers, actief ‘rondom de Antoniuskerk’ in

Nijnsel, bijeen. Vóór corona een goede traditie

en daarom opnieuw opgepakt ‘nu het weer

kan’.

Er waren circa dertig vrijwilligers aanwezig die

genoten van een kop koffie, een goed gevulde

kop soep en riant belegde broodjes. Ze

mochten ook de dankbetuiging in ontvangst

nemen van pastoor Bryan van de Mortel die zelf

onder de (wie)rook van de kerk woont en dus

vandaar alle activiteiten met instemming en

onder zijn zegen volgt.

Bedanklunch vrijwilligers Nijnsel
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