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MET EEN 

OVERZICHT  

VAN VIERINGEN  

EN ACTIVITEITEN  

IN DE GOEDE WEEK  

EN MET PASEN

op pag. 5 en 6

Hongerdoek ‘De zeven werken van Barmhartigheid’,  
in de kerken van Oirschot en Spoordonk

ZALIG PAASFEEST

Door: pastor Dré Brouwers

Soms gaat door de wereld een woord dat veel mensen 
raakt. Zo is dat ook met het woord barmhartigheid.  
Vaak heeft dat te maken met een persoon en dat is nu ook 
zo. Onze paus Franciscus raakt mensen van goede wil. 
Hij is iemand die het hart op de goede plek heeft en dat 
doet mensen goed; dat wekt sympathie op. Zulke mensen 
hebben wij nodig en wij willen zelf ook zulke mensen zijn.

In de samenwerking van de pastores is de paus 
misschien wel de grootste inspirator.  
Wij lezen vóór elke vergadering 
een stukje uit zijn brief  ‘Evangelii 
Gaudium’ over de vreugde van het 
evangelie. Aan het begin van iedere 
vergadering wisselen wij dan uit wat ons getroffen heeft. 
Het is een prima manier om elkaar te vinden en het is zeer 
vruchtbaar voor ons werk, want samenwerken is niet altijd 

gemakkelijk en wij moeten 
daarin nog veel leren. 
Bovendien leven wij in 
een tijd dat de kerk en 
ook de maatschappij 

steeds in een soort van 
mist blijven steken. 

Na de crisis 
in de economie, 
worden wij nu 
overspoeld door 
vluchtelingen.  
Dat wil zeggen: zo 
brengen de media 
dat. Voortdurend 
brengen ze slecht 

nieuws onder het 
voorwendsel, dat alles 

bekendgemaakt moet 
kunnen worden.  

Slecht nieuws over de kerk, over de 
wereldvrede, over de vluchtelingen. 
Het lijkt er soms wel op dat nieuws 
dramatisch moet zijn, wil het in 
aanmerking komen om de moeite  

van het vermelden waard te zijn. Of je het nu wilt of niet, 
wij laten ons verdelen en wij laten ons ook bang maken. 

Er trekt een soort mist op over een blij en dankbaar 
gevoel bij het leven en dan is het goed als er iemand is die 
deze mist doorbreekt. De melders van slecht nieuws hebben 
namelijk goede papieren, want er is veel mis in onze wereld 
en in onze religies. Eigenlijk moet ook zo nu en dan eens 
iemand opstaan, zoals paus Franciscus, die gehoord wordt 
en die zegt: “Je hoeft niet bang te zijn, je kunt beter barm-
hartig zijn.” En hij heeft gelijk, want zo kunnen wij weer 
heel wat vreugde bieden aan mensen. Ondanks al die mist 
in alle tijden, is er altijd door de christenen ook uitzicht 
geboden. Het uitzicht van Pasen, dat de dood en de doodse 
duisternis echt niet het laatste woord hebben. Liefde, en 
de barmhartigheid is daar een goede vriend van, heeft veel 
meer te zeggen. 

Dat wens ik u allen toe, hoe eerlijker je kunt geloven, 
hoe barmhartiger je kunt zijn. En dat bevrijdt, ook uit die 
mist van onze tijd. Dan geven wij zelf ook hoop en uitzicht 
en dan zal het  
een zalig Pasen  
zijn!

 “Je hoeft niet bang te zijn,  
je kunt beter barmhartig zijn.”



GEBEDSWAKEN IN DE H. ANTONIUSKERK

Door: Corry Leermakers

In deze veertigdagentijd werden er in de H. Antoniuskerk 
gebedsbijeenkomsten gehouden. In het kader van het 
‘Heilig jaar van barmhartigheid’ werd gekozen voor de 
zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Bedroefden 
troosten, onwetenden onderrichten, zondaars vermanen,  
in moeilijkheden goede raad geven, lastige mensen geduldig 
verdragen, beledigingen vergeven en bidden voor levenden 
en doden. Op maandagavond kwamen mensen in de kerk 
samen om een half uurtje te bidden en te luisteren naar 
mooie woorden en muziek. Tijdens elke wake stond één  
van deze werken van barmhartigheid centraal.

De avonden verliepen volgens een vast stramien. Aan het  
begin en aan het einde werd geluisterd naar een opname van 
het lied ‘Perhaps Love’. Verder werd de wake ingevuld met 
passende teksten, gebeden en momenten van stilte. Voorin de 
kerk was een kaars geplaatst met daarop de afbeelding van  
‘Het jaar van barmhartigheid’. De afbeelding stelt Jezus 
Christus voor die een verdwaalde ziel op zijn schouders draagt. 
De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om zelf ook 
een kaarsje te branden. Na de wake was er gelegenheid om, 
onder het genot van een kopje koffie of thee, na te praten.

Eén van de gebeden en een gebruikte tekst werden in 
het weekend daarna gebruikt als ‘Gebed en verhaal van de 
week’. Door de wekelijkse gebedsbijeenkomsten heeft ‘Samen 
op weg gaan naar Pasen’ een beetje méér waarde gekregen. 

Gedurende de gehele vastentijd werden deze  
gebedswaken op de maandagavonden ook  
in de Sint-Petrusbasiliek gehouden.
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Vastenactie 2016
DE BEERZEN–BEST–OIRSCHOT–
SPOORDONK VOOR BRAZILIË

Dit jaar voeren we als parochie Sint-Odulphus van Brabant 
actie voor vier projecten in Brazilië, waarmee inwoners van 
onze parochie verbonden zijn.

Het gaat om aandacht voor een gemeenschapsgebouw 
voor de armste mensen in de stad Palmeiro das Missões van 
de Beerse pater Jan van Antwerpen, de noodzakelijke conti-
nuïteit van een kinderhuis Casa do Guri voor 800 kinderen 
in Ubâ van Lida Post, een thuis voor jongeren en kinderen in 
Tapauá Amazone waarmee Riet van der Hijden verbonden is 
en een kinderdorp voor weeskinderen in Coronel Fabriciano 
van de fraters CMM, waarmee Henk en Christianne van de 
Wal geassocieerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op website  
www.odulphusvanbrabant.nl 

WOORD VAN DANK

Dank-je-wel aan alle vrijwilligers die zich de afgelopen 
tijd weer hebben ingezet voor de Actie Kerkbalans en de 
Vastenactie. En ook een hartelijk dank aan iedereen die  
één of beide acties financieel heeft ondersteund!

NIEUWS IN HET KORT

Ernest Mutsaerts is 
toegetreden tot het 
parochiebestuur.

Hij woont in 
Oostelbeers, waar hij jaren-
lang een huisartspraktijk 
heeft gehad. Momenteel is 
hij nog twee dagen docent op 
de Huisartsopleiding aan de 
Universiteit van Utrecht.  
Hij zal als nieuw bestuurslid 
de portefeuille Vrijwilligers 

gaan behartigen. Het bestuur telt nu weer zeven leden.
Het parochiebestuur is bereikbaar per post: 

Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot, of per e-mail:  
bestuur@odulphusvanbrabant.nl.

AGENDA

Zaterdag 2 april  Dag voor a.s. bruidsparen in het Pastoraal 
Centrum in Oirschot. De bijeenkomst 
duurt van 10.00 - 16.00 uur.

Vrijdag 20 mei   Maaltijd van barmhartigheid.
Zondag 29 mei  Kringdag Kwartier van Oirschot bij  

Sint-Odulphusgilde Best. De dag begint 
met een eucharistieviering in de  
Sint-Odulphuskerk om 09.30 uur.

Zondag 12 juni   De Sint-Odulphusprocessie in Best wordt 
voor de 40e keer gehouden. Aansluitend 
is er om 11.00 uur voor de 25e keer op het 
Vuurdoornplein een eucharistieviering.



DIOCESANE DIACONIE  
BISDOM DEN BOSCH

Door: Embregt Wever

De caritas van de rooms-katholieke kerk is sterk naar voren 
gebracht in de encycliek ‘Deus Caritas Est’ (God is Liefde). 
Vervolgens heeft paus Benedictus XVI een aanwijzing 
uitgebracht dat de parochies werk moeten maken van  
hun caritas. Het liefdewerk van de kerk is immers een 
wezenlijke taak; de voortzetting van Jezus’ liefdewerk  
op aarde. De evangeliën staan boordevol van Zijn daden. 
Paus Franciscus zet ons daarom aan naar mensen toe te 
gaan en weet daar bovendien op zeer aansprekende wijze 
‘gezicht aan te geven’.

De vier wezenlijke taken van de kerk worden in het 
Bijbelboek Handelingen als volgt omschreven: Ze wijdden  
zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, aan de 
onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het 
gebed ofwel catechese, diaconie (=caritas), eucharistie en 
(persoonlijk) gebed. Geen van deze activiteiten kan worden 
gemist in de kerk! 

Onze huidige paus, Franciscus, heeft zelf grote  
affiniteit met het begrip ‘barmhartigheid’. Niet voor niets 
koos hij als wapenspreuk ‘Uit barmhartigheid gekozen’, 
een uitdrukking uit een meditatie van de H. Beda, een oude 
monniksvader. Deze verwonderde zich over Mattheus’ reactie 
op Jezus’ uitnodiging ‘Volg Mij’. Mattheus bedacht zich geen 
moment, sputterde niet tegen, maar stond op en volgde Jezus 
onverwijld, zoals trouwens veel andere leerlingen. Waarom? 
Volgens Beda vooral te verklaren uit Jezus’ barmhartige blik. 

Dit jaar probeert Franciscus ons, als navolgers van 
Christus, net zo’n barmhartige blik te laten tonen aan wie wij 
mogen ontmoeten. Als hij het jubeljaar van barmhartigheid 
(2016) afkondigt, begint Franciscus ons op de eerste plaats een 
‘weg naar binnen’ te wijzen. Een weg van gebed, van meditatie,  
van het deelhebben aan de sacramenten; niet alleen de 
eucharistie, maar ook het sacrament van boete en verzoening 
en tevens kondigt hij  ‘24 uur voor de Heer’ aan. Het motto 
‘barmhartig als de Vader’ kan zo verinnerlijkt worden.

En als onze Heilige Vader dan de werken van barmhar-
tigheid benoemt, begint hij met de ‘geestelijke werken’. Dat 
zijn wij vandaag de dag niet meer zo gewend, maar die blijken 
toch bijzonder actueel. Evenals de lichamelijke werken van 
barmhartigheid, die nog steeds onmisbaar zijn in de wereld 
van vandaag.

Ook in ons bisdom is van alles 
te doen met en rond barmhartigheid: 
Het openen van de heilige deuren (van 
de Sint-Jansbasiliek in Den Bosch), 
‘24 uur voor de Heer’ en een  
maaltijd van barmhartigheid op 
vrijdag 20 mei a.s. 

Per 1 oktober 2015 is Embregt Wever 
aangesteld om het diaconale werk in 
bisdom Den Bosch te ondersteunen en 
te bevorderen. Hij werkte jarenlang in 
het pastoraat voor dak- en thuislozen, 
verslaafden en psychiatrische patiënten.

Het bisdom Den Bosch nodigt haar parochies uit om op 
vrijdag 20 mei aanstaande op zoveel mogelijk plaatsen 
maaltijden te organiseren, waarvoor mensen worden 
uitgenodigd. 

Heel bijzonder wordt gedacht aan mensen die om 
welke reden dan ook in een kwetsbare positie verkeren of die 
normaal gesproken niet zo gauw ergens voor uitgenodigd  
worden. Denk aan mensen die aan huis gebonden zijn, 
vanwege een beperking of omdat ze mantelzorger zijn, of aan 
mensen die een moeilijke levensfase doormaken, aan thuis-
lozen, aan vluchtelingen die hier zijn gekomen en graag willen 
integreren, etc. Omdat het parochiebestuur en het pastoraal 
team van de Sint-Odulphus van Brabantparochie dit een 
sympathiek en zinvol gebaar vinden, sluit de parochie hier 
graag bij aan. Zowel in Best als in Oirschot en in De Beerzen 
zal er op vrijdagavond 20 mei dan ook zo’n maaltijd gehouden 
worden. De locaties worden t.z.t. bekend gemaakt. 
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Paus Franciscus tijdens een bezoek aan de kerk van Sint Alfonso Maria  
de’ Liguori, in een buitenwijk van Rome

UITNODIGING



Meldt u ook mensen aan voor de maaltijd?
Graag willen we alle parochianen betrekken in  

het aanbevelen van gasten die we kunnen uitnodigen.  
Kent u mensen in uw straat, wijk of omgeving van wie  
u vindt dat die een uitnodiging verdienen?

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten, zodat 
wij deze mensen eind april een uitnodiging kunnen 
bezorgen. Het spreekt voor zich dat we vertrouwelijk  
met alle gegevens omgaan. Overigens bent u zelf óók  
van harte welkom om aan de maaltijd deel te nemen, 
want ... hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En daarmee 
beantwoorden we aan de oproep van Paus Franciscus,  
die mensen een vreugdevolle kennismaking met het  
evangelie toewenst, gewoon door elkaar te laten ervaren 
dat we met elkaar verbonden zijn. Zo simpel is het  
eigenlijk ... U kunt uzelf én mogelijke gasten aanmelden 
bij uw parochiecentrum, zie contactgegevens kerken.

LEVEN WIL IK

Leven wil ik
maar ik kan niet meer
         een mens die zijn gezicht voor 

ons verbergt
bloed, rood, dood op de loer,
misbruikt, verkracht, kapot ...
        door ons geminacht
gekromd, gebukt, het hoofd gebogen,
de rug toegekeerd, de blik verborgen
        onze smarten heeft hij gedragen
kunnen zijn oren nog luisteren?
kan zijn mond nog spreken?
         zoals een lam naar de slacht 

wordt geleid
waarom lijden mensen?
waartoe is er kwaad?
          het gebeurde toen
het gebeurt vandaag,
totdat mensen opstaan,
vrouwen, mannen,
en het kwaad een halt toeroepen!

F. Hazelzet, 1992

COLOFON
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Kruis met arma Christi (passiewerktuigen)
Collectie: museum de Vier Quartieren
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Voor christenen is het hoogfeest van Pasen,  
de opstanding van Christus, het belangrijkste feest van  
het kerkelijk jaar. Hieronder vindt u de aanvangstijden  
van alle vieringen van Palmzondag tot en met Pasen in  
de verschillende kerken en kapellen.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
19 maart 19.00 uur Palmpasenviering met pastor  

Van Nunen en zang van het Kinderkoor
20 maart 10.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met 

zang van de Cantorij
21 maart 19.00 uur Gebedswake over de werken van 

barmhartigheid
24 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd met Communicantjes 

van Oirschot en Spoordonk, samen  
met ouders, broers en zussen en met 
zang van de Kinderkoren van Oirschot 
en Spoordonk

 20.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering 
met zang van het Dameskoor en het 
Gemengd Koor

25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastor 
Van Nunen en Vormelingen, en zang 
van het Dameskoor

 15.00 uur Goede Vrijdag, kinderkruisweg  
met de Werkgroep Gezinsvieringen  
in het pastoraal centrum

 20.00 uur Herdenking van Jezus’ lijden en sterven, 
met pastoor Spijkers en pastor  
Van Nunen en zang van de Cantorij

26 maart 20.00 uur Paaswake met zang van Mixed Voices
27 maart 09.00 uur Pasen, kleine paasviering met 

pastor Van Nunen en zang van het 
Kinderkoor. Aansluitend paaseieren 
zoeken in de pastorietuin

 10.30 uur Pasen, eucharistieviering met zang  
van de Cantorij

28 maart 10.30 uur Tweede paasdag, eucharistieviering  
met Blaasorkest C’est la Vie

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2, 
Spoordonk
19 maart  19.00 uur Palmpasenviering met pastoor Spijkers 

en zang van het Kinderkoor
  Tevens presentatieviering  

eerste communicanten
20 maart 09.15 uur Palmzondag, eucharistieviering  

met zang van het Gemengd Koor
25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met  

pastoor Spijkers en vormelingen,  
en zang van het Gemengd Koor

27 maart 09.15 uur Pasen, eucharistieviering met zang  
van het Kinderkoor

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
19 maart  17.45 uur Woord- en Communieviering met 

samenzang
22 maart  19.00 uur Viering van Woord en Gebed met  

pastor Van Nunen
24 maart 16.00 uur Witte Donderdag, bezinnend moment
26 maart 17.45 uur Paaswake met zang van de Naklank

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
20 maart  11.00 uur  Palmzondag, eucharistieviering met 

palmwijding met pastor Papenburg 
m.m.v. Bert de Laat en het  
Gregoriaans koor

24 maart 18.00 uur  Witte Donderdag, kinderviering met  
aalmoezenier Van Lieverloo en zang van 
De Gouden Appeltjes voor alle Bestse 
communicanten, ouders, broertjes  
en zusjes en andere belangstellenden, 
met aansluitend een vastenmaaltijd

25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg voor kinderen 
en volwassenen

26 maart 19.00 uur Paaswake met pastor Papenburg  
en zang van het Gemengd ZLTO-koor

27 maart 11.00 uur Pasen, eucharistieviering met  
pastor Papenburg m.m.v. Jan Kievit en 
de Cantors

28 maart  11.00 uur Tweede paasdag, woord- en communie       - 
viering met zang van het Klumpkeskoor

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN



CONTACTGEGEVENS KERKEN

Parochiecentrum Sint-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 parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl

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

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.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 parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
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Vervolg ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best 
19 maart 17.00 uur Viering met palmwijding, volkszang 
20 maart 09.30 uur Palmzondagviering met palmwijding, 

met zang van het Gemengd Koor 
24 maart 19.00 uur Witte Donderdagviering met  

handwassing, met zang van het 
Gemengd Koor

25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde 
met zang van de Cantors 

26 maart 19.00 uur  Paaswake met zang van het  
Gemengd Koor

27 maart 09.30 uur Gezinsviering met doop. Zang van  
De Gouden Appeltjes. Aansluitend 
paaseieren zoeken in de tuin van de 
pastorie

27 maart 11.00 uur Pasen, viering met zang van het 
Gemengd ZLTO-koor 

28 maart 09.30 uur Tweede paasdag, viering met zang  
van het Gemengd Koor

Sint-Odulphuskapel, Nazarethstraat, Best 
22 maart 19.00 uur Boeteviering met zang van het  

Rouw- en Trouwkoor
23 maart 19.00 uur Meditatieve viering

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, 
Middelbeers
19 maart 19.00 uur Viering met zang van  

De Bérse Canonici
20 maart 10.00 uur Palmzondagviering met samenzang
24 maart 19.00 uur Witte Donderdagviering met zang  

van het Dameskoor
25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg
 19.00 uur Goede Vrijdagviering
26 maart 19.00 uur Gezinsviering met zang van het  

kinderkoor Eigenwijs
26 maart 20.30 uur Paaswake met zang van  

De Bérse Canonici
27 maart 10.00 uur Pasen, viering met zang van No Limit
28 maart 09.30 uur Tweede paasdag, viering met 

samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers
24 maart 15.00 uur Viering met samenzang
26 maart 14.00 uur Paaswake met zang van  

Zang doet Leven 

ACTIVITEITEN IN DE PASSIETIJD

Naast de vieringen horen ook uitvoeringen van de  
Matthäus Passion en Stabat Mater tot de tradities in deze tijd. 
Alle activiteiten binnen de grenzen van de parochie vindt u 
hieronder, voor inspiratie en bezinning.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
23 maart om  19.30 uur Matthäus Passion van J.S. Bach  
- een van de meest geliefde muziekwerken in Nederland -  
is een traditie in Oirschot. Het Kempenkoor wordt begeleid 
door Concerto Barocco en het Jongenskoor Dalfsen en staat 
onder leiding van dirigent Cees Wouters. Meer informatie kunt 
u vinden op: www.matthauspassionoirschot.nl.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best 
Wijwater kunt u het hele jaar door achter in de kerk kopen in 
kleine flesjes met een afbeelding van Sint-Odulphus erop.
Vanaf paaszondag tot beloken Pasen staat er paaswater in  
de hal van de kerk; dat is gratis.  
De kerk is elke dag open van 08.00 - 18.00 uur.

Tentoonstelling ‘Passie in Beeld’ met onder andere foto’s  
van FotoGroepOirschot in Museum De Vier Quartieren   
t/m 30 maart  op dinsdag t/m zondag 13.00 - 16.30 uur.


