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Op 1 september 2013 zijn de parochies in Best,
Oirschot-Spoordonk en de Beerzen opgegaan in de
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant. Met deze
nieuwsbrief brengen we u regelmatig op de hoogte van
al het nieuws in deze parochie. Daarnaast ontvangt u
voor de lokale berichten uw eigen parochieblad.

DERDE KENNISMAKINGSAVOND
in De Beerzen
Door: Cis de Kroon
Ook de derde en laatste kennismakingsavond, die op
7 april 2014 plaatsvond in De Beerzen, was een succes
te noemen. De avond startte met een korte bijeenkomst
bij de kapel van de toren in Oostelbeers. Na een uitleg
over het tot stand komen van de kapel en het zingen
van het Beers Marialied toog de groep aanwezigen naar
Gasterij De Kemphaan in Middelbeers.

Daar sloot nog een groot aantal parochianen
uit alle voormalige parochies aan. We ontdekten veel
‘buitenlandse’ gezichten, wat getuigt van goede belangstelling voor elkaar. De gasten werden verwelkomd met
koffie en een Beerse lekkernij, waar iedereen van genoot.
We maakten kennis met aspecten uit de voormalige
parochie De Beerzen, zoals de jaarlijkse ziekenzalving,
het werk van onze vier Beerse missionarissen, uitvoering van
The Passion in de kerk in Middelbeers en de kapellen in
De Beerzen. Verder werd kort verslag gedaan over hoe het,
met name voor ouderen, voelt dat de kerk in Oostelbeers
op termijn aan de eredienst onttrokken zal worden.
De avond werd muzikaal verzorgd door het
seniorenkoor Zang doet Leven, wat door de aanwezigen
zeer op prijs werd gesteld. Wederom dus een geslaagde
kennismakingsavond.

TIJDEN
VASTE VIERINGEN
IN ONZE KERKEN
EN KAPELLEN
Zaterdag
Best		17.00 uur
Oirschot:		17.45 uur
Middelbeers		19.00 uur
Oirschot		19.00 uur
Spoordonk		19.00 uur

St. Odulphuskerk
St. Joriskapel (Zorgcentrum)
H. Willibrorduskerk
St. Petrusbasiliek
H. Bernadettekerk

Zondag
Middelbeers		 9.00 uur
Spoordonk		 9.15 uur
Best		 9.30 uur
Oirschot		10.30 uur
Oostelbeers		10.30 uur
Best		11.00 uur

H. Willibrorduskerk
H. Bernadettekerk
St. Odulphuskerk
St. Petrusbasiliek
H. Andreaskerk
H. Antoniuskerk

Maandag
Best		 9.00 uur H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Dinsdag
Oirschot		19.00 uur St. Joriskapel (Zorgcentrum)
Woensdag
Best		19.00 uur Parochiekapel Sint-Odulphus
		
(van september t/m april)
Donderdag
Middelbeers		15.00 uur De Vestakker (verzorgingshuis)
Oirschot		19.00 uur St. Joriskapel (Zorgcentrum)
Vrijdag
Best		19.00 uur Parochiekapel Sint-Odulphus
Eerste vrijdag van de maand:
		18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste
		18.30 uur Rozenkransgebed
		18.45 uur kort Lof en zegen
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BEDEVAART NAAR OIRSCHOT

HIER HEUR IK THUIS
Door: pastor Wilfred van Nunen

Door: Christianne van de Wal

Odulphus van Brabant, zo ben ik geborre,
heel lang gelee in ’t verre Bèst
en wè joarre loater zè’k pastoor geworre
en ben ik noar ’t skônne Ôrskot afgerèisd.
Hier stond op het Vrijthof
een kerkske dè mocht worre gezien
’t droeg de naam van Maria, ik mocht er de mis doen
en een herder vûr de miensen zèn bovendien.
Ik kwam ôk in Beers en zelfs in Sporring,
dè waar ôk toen al nie veul meer dan een gat,
mèr dankzij hun schoonheid en al zijn brave mensen
is ’t er fijner dan in de grote stad!
Hier heur ik thuis, hier heur ik thuis,
en woar ik ok hinne goa, hier heur ik thuis.

Op 29 juni 2014 was er voor de parochie Sint-Odulphus
van Brabant een bedevaart naar de Heilige Eik in Oirschot
georganiseerd. Helaas hadden de weergoden andere
plannen en werd de activiteit verplaatst naar de
H. Bernadettekerk in Spoordonk.

Om drie uur was deze kerk gevuld met parochianen
uit Best, Oirschot, de Beerzen en uiteraard uit Spoordonk.
De kerk zag er van binnen extra kleurrijk uit door de
schilderijtjes van jongerengroep M25. Pastoor Spijkers
verwelkomde alle aanwezigen hartelijk en Theamarie
Geilleit-Goossens presenteerde het programma.
Twee jongerenkoren, Fresh en No limit, zongen
met vuur en enthousiasme afwisselend hun liederen.
Deze jongeren hadden de aandacht van iedereen en ook
de dichters met hun persoonlijke odes en dankwoorden
aan Maria wisten de aanwezigen te boeien. Men kon in
een boekje de gedichten van die middag meelezen, maar in
dat kleine bundeltje stonden ook nog gedichten die niet
voorgedragen werden, zodat het extra verrassend was.
Theamarie wist de belangstelling vast te houden
door haar afwisselende wijze van presenteren. Halverwege
het programma kondigde ze een onverwachte gast aan.
Een wel heel sterk op pastor Wilfred van Nunen lijkende
Odulphus kwam naar voren. Hij zong met gitaarbegeleiding
van dochter Janneke een lied over zijn alter ego, geïnspireerd
op ‘Hier heur ik thuis’ van Gerard van Maasakkers.
De aanwezigen zongen het refrein luidkeels mee en
waardeerden het optreden met applaus.
Daarna kwamen Manon en Larissa van Zummeren
naast hem staan. Zij zetten zich al geruime tijd in voor
projecten in het Braziliaanse Sitio Agar en de opbrengst van
de schilderijtjes gaat daarheen. Het werd een levendig half
uurtje, met een ‘Odulphus’ die veilde alsof hij het dagelijks
deed …

Mèr d’n bisschop riep, en toen moeste nog luisteren;
hij vond dè ik noar Friesland moest goan.
Ze kosse wel skatsen en ôk fierljeppen,
mèr onze lieven Heer was nog onbekend.
Ik leerde ze bidden, en plechtig d’r communie te doen
in alle elf steden, vûral in Stavoren
en ik zette wè hartjes op de Friese vlag.
Want liefde doar is toch alles um begonnen
of ge nou woont in Sporring, Beers, Bèst of Ôrskot.
Mi ruzie en mi orlog hi nog noit iemand gewonnen,
woar vriendschap en liefde is, ja, doar is God!
Hier heur ik thuis, hier heur ik thuis,
en woar ik ok hinne goa, hier heur ik thuis.
De wind kan wel schroal zén es ie van Bèst komt
en ès ie van Beers komt heel nat bovendien,
mèr we leven toch ammoal onder dezelfde himmel,
en dè kunde vandoag heel goed zien.
Hier heur ik thuis, hier heur ik thuis,
en woar ik ok hinne goa, hier heur ik thuis.

Na dit intermezzo werd het programma voortgezet
met gedichten en liederen tot rond de klok van 5 de broodjes
en de koffie en thee zich goed lieten smaken. Er werd
genoeglijk gebuurt en er werden complimenten geuit voor
dit initiatief. Er werd al geopperd om dit evenement jaarlijks
te herhalen om de onderlinge saamhorigheid te versterken.
De parochie kan terugkijken op een inspirerende, van tijd tot
tijd ontroerende en bijzondere middag.
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SINT-ODULPHUSPROCESSIE
Dit is een Odulphusbeeldje met bijbehorende oorkonde,
dat jaarlijks wordt uitgereikt aan een vrijwilliger. Tonny is al
vele jaren betrokken bij het verzorgen van avondwakes en het
bezoeken van nabestaanden.

Door: Toon Smetsers
De feestdag van Sint-Odulphus (12 juni) wordt in Best
jaarlijks gevierd met een processie. Dit jaar vond deze,
onder schitterende weersomstandigheden, plaats op
zondag 22 juni.

De suisse, het Sint-Odulphusgilde, harmonie
Sint-Caecilia, jongerenkoor Fresh, bruidjes, vaandel- en
beeldendragers en vele anderen trokken vanuit de
St. Odulphuskerk naar het plein aan de Vuurdoornstraat,
als beeld van Gods volk onderweg. De relikwie van
Sint-Odulphus (een vingerkootje gevat in een zilveren hand)
werd meegedragen door pastor Brouwers, die ook voorging
in de eucharistieviering in de openlucht.

Odulphusbeeldje

Aan het einde van de viering ontving Tonny van
Beerendonk-van Kronenburg het ereteken van Sint-Odulphus.

JONGERENKOOR FRESH
Door: Marie Annick Canoy
Het idee van een jongerenkoor kwam vorig jaar naar
aanleiding van het 20-jarig jubileum van kinderkoor de
Gouden Appeltjes. Veel oud-leden wilden weer zingen bij
een gezellig koor met jongeren en dat idee hebben we
verder uitgewerkt.

Het jongerenkoor is er voor iedereen vanaf 14 jaar.
Het koor is verbonden aan de parochie Sint-Odulphus van
Brabant, maar om erbij te komen maakt het geen verschil of

Pro Ecclesia et Pontifice

Jan van der Looij ontving uit handen van pastor
Brouwers de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Het was voor Jan een grote verrassing.
Vier pastoors heeft hij in zijn bestuursperiode mogen
begeleiden. Hij was ook betrokken in vele commissies en
jarenlang was hij het aanspreekpunt voor de parochiële
vrijwilligers. In zijn dankwoord betrok hij hen en zijn
echtgenote Corrie, die al die jaren een belangrijke steun
voor hem is geweest om dit werk te kunnen doen.
Na het Odulphuslied bracht het Sint-Odulphusgilde
een vendelgroet aan Jan. Hierna volgde nog een gezellig
samenzijn op het plein.

je wel of niet gelovig of kerkelijk bent. We repeteren iedere
dinsdagavond van 19.45 tot 21.15 uur in de St. Odulphuskerk
in Best. We zingen liedjes die we samen uitkiezen. Het
kunnen bijvoorbeeld liedjes uit de top 40 zijn of uit musicals.
Het jongerenkoor wordt gedirigeerd door
Marie Annick Canoy en Manon van Zummeren.
Sophie van Genugten begeleidt het koor op de piano
en Jacqueline Gommers zit ook in de organisatie.
Wil je meer informatie of heb je interesse in het
jongerenkoor? Stuur dan een e-mail naar
sophievangenugten@hotmail.com of bel naar 06-10445217.
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KAPEL HEILIGE EIK
Door: Christianne van de Wal
De magnetische krachten
van dit prachtig wit gebouw,
is voor veel Oirschottenaren
een symbool van pure trouw.
Uitend door het ontsteken
van een veelvoud aan licht,
in de rode en gele houders,
tot één gloedvol gezicht.
Een kaars voor een examen,
voor kracht in zware tijd,
voor hoop in bange dagen,
of gewoon, uit dankbaarheid.
Een warm lichtje voor verwanten,
voor een boel energie en moed,
voor onuitgesproken vragen,
vergezeld van een wees-gegroet.
En die kleine zee van vlammen
is één groot verzoek aan Haar,
de Moeder over werelddelen,
van een hele mensenschaar.
Koester ons, en al degenen
die door het leven zijn ontwricht,
die daarom graag ontsteken
en zó verlangen naar het licht.

KERK MET STIP
Door: Jan van Lieverloo, hoofdaalmoezenier ministerie van
Veiligheid & Justitie
Zoals u wellicht weet, ben ik als hoofdaalmoezenier
verbonden aan het justitiepastoraat. Het justitiepastoraat werkt vanuit drie kernwaarden: barmhartigheid,
gerechtigheid en menselijke waardigheid.
Binnen het justitiepastoraat staat de eerste kernwaarde,
barmhartigheid, voorop.

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun
gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de
waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg
vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk.
En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun
detentie wekelijks de vieringen meemaakten.
Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een
onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt
de vereniging Kerken met Stip katholieke en protestantchristelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden
zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd
kunnen geven. Een huis voor hun ziel. Dat zou zelfs de kans
op recidive kunnen verminderen!
Iedere Kerk met Stip is gekoppeld aan een justitiepastor of -predikant. Registratie gebeurt door het landelijk
bestuur.
Natuurlijk zou elke geloofsgemeenschap een Kerk
met Stip moeten zijn, maar dat is nog niet de realiteit van
vandaag. Dat zou een goede stap zijn op weg naar een echt
gastvrije kerk die het adagium van Jezus ‘Ik zat gevangen
en gij hebt mij opgezocht’ waarmaakt. Daarom is het fijn
dat de kerken van de parochie Sint-Odulphus van Brabant
in principe bereid zijn om ook deze doelgroep welkom te
heten. Het initiatief van Kerken met Stip is diep geworteld
in de christelijke traditie. Het beeld van een ‘gastvrije kerk’
spreekt in onze tijd gelukkig opnieuw aan.
U gaat in de toekomst wellicht meer horen van deze
bijzondere vorm van pastoraat. Voor meer informatie kunt
u zich ook wenden tot www.kerkenmetstip.nl of de hoofdaalmoezenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie:
j.van.lieverloo@dji.minjus.nl. Kijk ook eens op de site van
de justitieaalmoezeniers: www.gevangenispastor.nl.
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BEDEVAART NAAR LOURDES
Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseerde het
Bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane bedevaart
naar Lourdes.

Een vernieuwd bisdom met nieuwe parochies vraagt
om ontmoeting: met elkaar, met de Levende Heer en
met zijn moeder Maria. Een gezamenlijke bedevaart is een
uitgelezen moment om samen op te trekken, samen op weg
te gaan. Ook vanuit onze parochie gingen velen mee naar
Lourdes.

NIEUWS IN HET KORT
In Nieuwsbrief 2 heeft Cinthia van den Biggelaar zich
als stagiaire voorgesteld.

Zij zou tot eind 2014 haar stage in onze nieuwe
parochie lopen. Helaas heeft zij deze stage inmiddels
moeten afbreken wegens gezondheidsproblemen.
De parochie wenst haar veel beterschap.

HANDEN UIT DE
MOUWEN!

Herfstconcert in
Sint-Odulphuskerk

M25 is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
Wij organiseren allerlei activiteiten met als uitgangspunt
anderen te helpen. Zo hadden wij in de zomervakantie
leuke activiteiten met de ouderen in Zorgcentrum
Sint-Joris in Oirschot. Ook hadden we een geweldige
zeskamp in het Asielzoekerscentrum te Oisterwijk.

Op 21 december 2014 organiseren wij een levende
kerststal en een groot benefietconcert. Hiermee willen we
geld ophalen voor een goed doel.
Wij hebben dus zowel kleine als grote activiteiten.
Meedoen met M25? Geef je dan nu op via
M25OvB@hotmail.nl. Of like onze Facebookpagina
M25odulphus. Want samen bereik je meer dan alleen!

Op zondag 12 oktober vindt van 15.00 uur tot 17.00 uur
het traditionele Sint-Odulphus Najaarsconcert plaats
in de Sint-Odulphuskerk aan de Hoofdstraat in Best.

Liederen en composities van Franz Schubert
(1797-1828) worden ten gehore gebracht door diverse
musici, afkomstig uit binnen- en buitenland.
Olga van der Pennen, initiator en organisator van dit
concert, neemt zelf de pianobegeleiding voor haar rekening.
Het concert is gratis toegankelijk.

pag 5 • nr 4 • sept 2014

STUURGROEP
KERK EN SAMENLEVING
De Stuurgroep, sinds 40 jaar werkzaam in Best, bestaat uit
leden van de katholieke en protestantse kerk.

Ons doel is het organiseren van lezingenavonden over
ontwikkelingen in Kerk en Samenleving, de kerstsamenzang
en een bezinningsdag. De vorming van de nieuwe parochie
is reden om meer mensen uit Oirschot en De Beerzen te
interesseren voor onze activiteiten.
De thema-avonden, van 20.00 tot 22.00 uur, vinden
plaats in Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best.
Op internet is informatie van de inleiders te vinden die
u enthousiast zal maken om naar hun lezing te komen
luisteren.

Contactgegevens kerken

Wij nodigen u van harte uit om onze activiteiten bij te wonen:
8 oktober Hilde Kieboom
		
Zorg voor de minsten van onze samenleving
12 november Marlien Groeneveld
		
Joodse gebruiken en rituelen
10 december Jan van Lieverloo
		
Het Kerstverhaal nader bekeken.
Een hedendaagse verkenning van de
Kerstverhalen van Mattheüs en Lucas.
21 december Kerstsamenzang
		
In de H. Antoniuskerk, om 16.00 uur
14 januari
Taede Smedes
		
Atheïsme als religieuze wormenkuur?
11 februari Ds. Fred Omvlee
		
Kerkzijn anno 2015
14 maart
Ellen Kleinpenning
Bezinningsdag met thema:
Met Jezus optrekken naar Jeruzalem
8 april
Sascha van Oostrom
De Russische Kerkmuziek en haar betekenis
voor de liturgie.

Parochiecentrum Odulphuskerk Best
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

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
en verschijnt enkele malen per jaar.

Parochiesecretariaat Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl

Contactgegevens:
Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl
Redactie:
Theamarie Geilleit-Goossens, Cis de Kroon,
Marieke Lieshout, Toon Smetsers, Leendert Spijkers
en Nicoline van Tiggelen-Dirven

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en
donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur
e-mail secretariaat@petrusparochie.nl
Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail secretariaat@parochiedebeerzen.nl
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