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GODS LIEFDE IS VOOR ONS MENS GEWORDEN
Door: aalmoezenier Paul Versteegh

hierbij alles goed ging:
De enige God heeft Zijn Zoon mens laten worden!
heksenvervolging,
Een groter feest zouden we ons toch nauwelijks als mens
kruistochten, slavernij,
kunnen voorstellen! Maar: de geboorte van Jezus verliep
inquisitie, dit zijn
al helemaal anders dan Maria zou hebben gewild:
zwarte bladzijden,
een moeizame rit op een schuddende ezel over
waarvan we gelukkig
rotsachtige paden, geen plaats in de herberg, geen bedje
hebben geleerd.
voor de Kleine; koud, alleen de warmte van een os en ezel;
In ‘De gebroeders Karamazov’ van Dostojevski lezen
geen professionele hulp voor Maria. En in plaats van een
we dat Christus bij Zijn terugkeer op aarde opgesloten
onbezorgde jeugd, een vlucht om niet ten prooi te vallen
wordt, omdat Hij anders een gevaar is voor de gevestigde
aan een moordaanslag.
orde, die zijn eigen draai heeft gegeven aan het Evangelie.
En toen Jezus zich opnieuw liet zien, ditmaal als
En dit is halverwege de vorige eeuw geschreven! Nu is het
volwassene, was er bij de vooraanstaanden ook geen plaats
nog erger. De liefde en zorg voor het leven wordt vertaald
voor Hem en stonden zij Hem naar het leven.
naar een gemakkelijke beëindiging ervan uit ‘naastenliefde’,
Zijn leerlingen kregen het nauwelijks beter toen
zorg voor de zieke en oudere medemens wordt gemaximazij met hun boodschap naar buiten traden: vervolging en
liseerd naar een bedrag dat iemand mag kosten. Er wordt
marteldood. Maar toch sloeg de boodschap van Christus
door invloedrijke media en politici gespot met het geloof in
aan, toch troffen Zijn leerlingen het juiste gehoor en werd
Zijn bestaan, als achterhaalde sprookjes. En door mensen
Zijn boodschap over de hele wereld verspreid.
uit de door Hem opgerichte kerk wordt gezegd dat deze
In gesprekken met mensen krijg ik vaak de
God dezelfde is als de Allah in wiens naam zovelen worden
vraag, waarom God niet meer optreedt. Hij kan toch
gedood. (Ter verduidelijking: Mijn godsbeeld is dat van een
in 2016 duidelijk maken aan de aanhangers van IS, dat
liefdevolle God, die, mensgeworden op aarde, ons heeft
zij niet namens Hem handelen? Aan een Jeroen Pauw
bevrijd door Zijn eigen dood en verrijzenis en dat is niet te
en Alexander Pechtold dat Hij er wel degelijk is en niet
rijmen met een oorlogszuchtige God, die zoveel mogelijk
gediend is van hun beledigingen aan Zijn adres? Hij kan
slachtoffers wil bij zelfmoordaanslagen.)
een eind maken aan de aardbevingen en
Laten wij, op zijn minst, God
Laten wij, op zijn minst, een nieuwe kans geven. Laat Hem
natuurrampen. Hij kan de egoïstische
dictators van hun functie ontheffen en
opnieuw geboren worden in onze
God
een
nieuwe
kans
geven.
‘eerlijke’ politici op hun plaats zetten.
geest, in ons hart. Laten wij zien aan
God heeft Zijn macht laten zien bij de schepping
deze godsvijandige maatschappij, dat christenzijn voor ons
van onze aarde vanuit het niets. In de geschiedenis van het
betekenis heeft en dat wij geloven en dat Hij zich dus niet
Joodse volk heeft Hij laten zien dat Hij de dictators de baas
voortdurend aan ons hoeft te bewijzen. Onze naastenkon. Hij maakte in het Oude Testament korte metten met
liefde kan zich vertalen naar vrijwilligerswerk, mantelzorg,
andere goden. Hij heeft een paar maal duidelijk gemaakt
armoede- en eenzaamheidsbestrijding, maar ook in
wie Jezus was en via wonderen Zijn macht laten zien over
opkomen voor onze waarden en normen, durven praten
storm, ziekten, leven en dood. Degenen die hiervoor
over onze overtuiging en nadenken over een goede vertaalopenstonden hebben hierdoor hun geloof ontvangen; zij
slag met de middelen en kennis van deze tijd van die aloude
hebben de boodschap van Liefde vertaald naar Christelijke
boodschap: Heden is u een Redder geboren!
Zalig Kerstmis!
waarden en normen, eeuwenlang. Dit wil niet zeggen dat
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H. BERNADETTEKERK TE
SPOORDONK 80 JAAR
Door: Leo van Nunen en Tiny Renders
In september van dit jaar was het 80 jaar geleden dat de
H. Bernadettekerk in Spoordonk in gebruik werd genomen,
na een korte bouwtijd van 13 maanden. De toestemming
voor de bouw en het stichten van een zelfstandige parochie
werd verkregen in 1934 door de toenmalige bisschop
Mgr. Diepen van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Met de inzet
van velen voor het verrichten van hand- en spandiensten
kon het werk in augustus 1935 een aanvang nemen.

Na de ingebruikneming van de kerk is het gebouw
uitvoeren. Middels de eveneens op te richten dorpsvereniging
symbool geworden voor de gemeenschapszin van de kern
‘Hart van Spoordonk’ behouden de inwoners van Spoordonk
Spoordonk. Een plek om samen te komen, te vieren,
zeggenschap over de toekomst van dit markante gebouw.
te gedenken, te rouwen en te trouwen. Velen wisten
De kerk behouden als monument en drager van herinnewekelijks de weg te vinden om onderdeel te zijn van een
ringen, maar tevens als baken voor de toekomst, zodanig dat
levende parochie. Ook buiten Spoordonk was de
de samenkomstfunctie behouden blijft. Kerk en gymzaal
H. Bernadettekerk bekend en midden jaren vijftig was er
als symbool voor het behoud van geestelijke en lichamelijke
zelfs sprake van een heuse bedevaartkerk, waar vele kaarsen
gezondheid voor jong en oud. Het zijn de bindende factoren
werden aangestoken ter ere van Maria en Bernadette. In een
van saamhorigheid, samenhang en identiteit binnen de
rijk geïllustreerd boek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan
gemeenschap Spoordonk. Voor een aantal, met name oudere,
van de kerk, wordt de historie van het gebouw en zijn
Spoordonkenaren zal het ook pijn doen om hun kerk te
voorname functie in geuren en kleuren in beeld gebracht.
zien veranderen. Gaat dan alles verloren? Nee, zeker niet.
Helaas is de ontkerkelijking ook aan
De voormalige doopkapel wordt omgebouwd
Het doel is gelijk: tot een mooie Mariakapel. Ook blijven de
Spoordonk niet voorbijgegaan en staan wij aan
de vooravond van een volgende fase van het
huidige sacristie en de daarboven gelegen vergaBehoud van dit derruimte in gebruik bij en door de parochie
gebouw, waarbij het uitgangspunt blijft om de
kerk het middelpunt te laten zijn van een levende bijzondere gebouw. ten behoeve van te organiseren bijeenkomsten
gemeenschap.
en vergaderingen. De huidige samenleving
vraagt om een andere aanpak, maar het doel is voor iedereen
Toekomst voor de H. Bernadettekerk
gelijk. Behoud van dit bijzondere gebouw. De inwoners van
De gemeenteraad van Oirschot heeft het besluit
Spoordonk en allen die dit initiatief een warm hart toedragen
genomen om een krediet beschikbaar te stellen voor de
worden in de gelegenheid gesteld om de realisatie van de
bouw van een nieuwe gymzaal en het aanpassen van de
verbouwingsplannen mede mogelijk te maken door een of
H. Bernadettekerk tot een Multi Functionele Accommodatie
meerdere obligaties te kopen. Door dit alles mogen we de
(MFA). Na jaren van plannen maken, overleg voeren en
toekomst met vertrouwen tegemoetzien.
onderhandelen met heel veel partijen is de knoop nu
Op zondag 18 december aanstaande wordt het
doorgehakt. De H. Bernadettekerk zal in de loop van 2017
80-jarig bestaan van de kerk gevierd: om 10.30 uur
aan de eredienst worden onttrokken. De gesprekken
eucharistieviering met bisschop G. de Korte.
met het parochiebestuur verlopen constructief. Als er
Aansluitend bent u van harte welkom in Den Deel.
overeenstemming wordt bereikt met de werkgroep MFA
en de bisschoppelijke goedkeuring wordt afgegeven kan
Leo van Nunen en Tiny Renders zijn oud-bestuursleden van de
midden volgend jaar een aanvang worden genomen met de
voormalige H. Bernadetteparochie, leden van de contactgroep
verbouwing. De huidige activiteiten van dorpshuis Den Deel
Sint-Petrus en H. Bernadette van de parochie Sint-Odulphus
worden ondergebracht in het kerkgebouw. Er wordt een
van Brabant en leden van de werkgroep Herbestemming kerk
stichting in het leven geroepen om het onroerend goed in
en gymzaal Spoordonk.
onder te brengen en het beheer en onderhoud ervan te gaan
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ACTIE KERKBALANS 2017

BEDEVAARTREIZEN NAAR LOURDES

Zoals gebruikelijk wordt begin 2017 weer de jaarlijkse
actie Kerkbalans gehouden. U zult hiervoor op de
vertrouwde wijze worden benaderd om financieel bij te
dragen aan onze parochie Sint-Odulphus van Brabant.
De opbrengsten van de actie Kerkbalans blijven we per
kerktoren oormerken. We hopen dat u weer gul zult
geven om samen onze
geloofsgemeenschappen
levend te houden!

De Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch begeleidt in
2017 de volgende bedevaartreizen naar Lourdes:
• busreis van 17 t/m 25 mei
• vliegreis van 19 t/m 24 mei
• vliegreis van 2 t/m 7 september
U bent welkom op de informatiemiddag op zaterdag
21 januari 2017 om 15.00 uur in de Kelderzaal van de
Joannes Parochie, De Lind 52 in Oisterwijk, ingang
Peperstraat, achter de kerk. Er is een lift aanwezig.
Alle informatie staat ook op de site:
www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl

‘NEDERLANDSE DAG’ IN ROME
Door: pastoor Leendert Spijkers
Op dinsdag 15 november jongstleden mocht ik erbij zijn, bij
de ‘Nederlandse dag’ in Rome. In het kader van het jaar van
Barmhartigheid nodigde Paus Franciscus alle gelovigen uit
de hele wereld uit om op bedevaart naar Rome te komen en
daar door de Heilige Deur (Porta Sancta) te gaan.

Samen met 2000 andere Nederlanders en met kardinaal
Eijk en de andere Nederlandse Bisschoppen voorop, gingen
we in processie ons Vaderhuis, de Sint-Pietersbasiliek, binnen.
Het was een indrukwekkend gebeuren. We vierden samen een
hartverwarmende eucharistie met een schitterend koor en een
zeer welluidende soliste. In de verkondiging hield onze aartsbisschop een heldere uiteenzetting over barmhartigheid aan de
hand van het prachtige logo dat voor dit heilig jaar ontworpen
is. We zien daarop Jezus afgebeeld als een herder die een mens
als een verloren schaap op zijn schouders draagt om hem weer
terug te brengen bij de kudde. We zien van Jezus en van degene
die hij draagt geen vier ogen maar slechts drie. Een oog van
Jezus en een oog van de mens die verloren was gelopen vallen
samen, zijn hetzelfde. En dat is onze opdracht als christen: dat
we naar de ander omzien met de ogen van Jezus, dat we net als
Hij barmhartig zijn voor elkaar. Paus Franciscus noemt Jezus
het gezicht van de barmhartigheid van God Onze Vader en wij
hebben de opdracht om barmhartig te zijn zoals onze hemelse
Vader barmhartig is.
Aan het einde van de viering kwam Paus Franciscus,
zonder pracht en praal, onder een daverend applaus te voet in
ons midden om ons toe te spreken. Er was een klein jongetje,
dat pas net lopen kon, dat aan de paus een bosje met een paar
gele tulpen aanbood, Hollandser kan het niet. Ook liet de
paus zich zegenen door een priester die pas kortgeleden in de
Sint-Janskathedraal door onze bisschop Mgr. De Korte tot

priester was gewijd. De opvolger van Petrus boog deemoedig
zijn hoofd en drukte daarmee uit: ik ben ook maar een mens
die niet zonder Gods zegen kan. Hij vroeg trouwens ook aan
alle aanwezigen om voor hem te bidden.
De Nederlandse dag in de Sint-Pieter in Rome had
voor mij iets van het weer thuiskomen zoals de verloren
Zoon in de parabel thuiskwam bij zijn barmhartige Vader.
Die barmhartige Vader stond zijn verloren Zoon met open
armen op te wachten. Hij vond dat er feest moest zijn,
want zei Hij: “Deze Zoon van mij was dood en is weer levend
geworden.” Onze Heilige Vader, Paus Franciscus, sloot ons
allen en heel de Kerk van Nederland in zijn armen en ontving
ons open, hartelijk, gastvrij en barmhartig in het Huis van
onze Heer Jezus Christus, in dit geval de Sint-Pieter. Het was
een feest om erbij te zijn, een goede opstap naar de vervulling
van de wens van onze bisschop Mgr. De Korte om over onze
onvruchtbare verdeeldheid heen te stappen. Laten we
barmhartig zijn zoals onze hemelse Vader barmhartig is.

COLOFON
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KERSTSTALLEN IN DE BUURT
Kerststallen, in alle soorten en maten! Aan u de keuze
welke u wilt gaan bezichtigen: een kleine, intieme
kerststal of een levensgrote; in een kerk, bij een kapel in
een besneeuwd buurtschap of in een pastorietuin, of …
u maakt zelf een kerststallenroute en bezoekt ze allemaal!

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december

12.00 - 16.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
25 december

26 december

na afloop van de eucharistieviering
tot 16.00 uur
12.00 - 16.00 uur

KERSTSAMENZANG
Op 18 december, om 16.00 uur, in de Sint-Odulphuskerk in
Best, met zang van het Lidwinakoor. De Kerstsamenzang
wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en de
Stuurgroep Kerk en Samenleving. De toegang is gratis.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
25 december
26 december

11.30 - 16.15 uur
11.30 - 16.15 uur

Levende kerststal rond de Markt in Oirschot
18 december

16.00 - 18.00 uur met M25 en
Vormelingen in samenwerking met
de Ondernemersvereniging

Kerststal in de pastorietuin,
Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot

DRIEKONINGEN-ZINGEN
Op vrijdag 6 januari in Oirschot. Om 17.30 uur verzamelen
bij Zorgcentrum Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1. De opbrengst
is bestemd voor het Oyugis Integrated Project voor wees
kinderen in Kenia.

Vanaf Kerstmis dagelijks te bezoeken

Levende kerststal bij de Sint-Antoniuskapel,
Straten/De Bollen, Oirschot
17 december t/m 6 januari, dagelijks te bezichtigen van
09.30 - 21.00 uur
Vrijdagavond 16 december en Eerste Kerstdag komt
Henk van Gerven kerstverhalen vertellen

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

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
25 december
26 december

CONTACTGEGEVENS

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

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

WOORD VAN DANK
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw inzet, het vele vrijwilligerswerk en uw financiële bijdrage in het voorbije jaar.
Het pastoraal team, het parochiebestuur en de contactgroepen willen u daarvoor hartelijk bedanken en wensen
u een Zalig Kerstmis en een heel voorspoedig Nieuwjaar!
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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
Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl
Parochie Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87

december 2016

VIERINGEN MET KERSTMIS EN
OUD EN NIEUW
Het is bijna Kerstmis, het christelijke feest waarop
de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Als u de
kerstdagen gezamenlijk wilt beginnen in een van de kerken
in de parochie, dan vindt u hieronder de aanvangstijden
van alle vieringen in de verschillende kerken en kapellen.
Ook rond de jaarwisseling en Driekoningen kunt u daar
voor een moment van bezinning terecht.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

24 december 18.00 uur Sterretjesviering met aalmoezenier
Van Lieverloo, voor
de allerkleinsten en allen die
samen willen bidden en zingen,
m.m.v. Monique Schippers en
Tineke Dijkhuizen
24 december 20.00 uur Nachtmis met pastor Verhoeven
en zang van het Gemengd ZLTOkoor en Jan Kievit (organist)
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Papenburg en zang van
het Lidwinakoor
26 december 11.00 uur Woord- en communiedienst met
zang van het Klumpkeskoor
1 januari
11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Verhoeven en zang van
de Cantors
8 januari
11.00 uur Driekoningen: eucharistieviering
met pastor Papenburg, m.m.v.
Jan Kievit (organist)
Na afloop van deze viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

24 december 22.00 uur Voorbereiding op de nachtmis
24 december 22.30 uur Nachtmis met zang van
het Gemengd Koor
25 december 09.30 uur Herdertjesviering met zang van
de Gouden Appeltjes
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd ZLTO-koor
26 december 09.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantors
31 december 17.00 uur Eucharistieviering met
harmonie Sint-Caecilia
1 januari
11.00 uur Eucharistieviering met volkszang
7 januari
17.00 uur Driekoningen: eucharistieviering
met zang van Zingen doet leven
8 januari
09.30 uur Driekoningen: eucharistieviering
met volkszang
8 januari
11.00 uur Schelpjesviering

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

24 december 18.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van het Kinderkoor
24 december 20.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van Mixed Voices
24 december 22.00 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij en het Dameskoor
25 december 09.00 uur Herdertjesviering met
pastor Van Nunen en zang van
het Kinderkoor
25 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij en het Dameskoor
26 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van
het Vrouwen van Nu Koor
31 december 19.00 uur Viering met pastor Van Nunen
met samenzang
1 januari
10.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij
Meer ‘Vieringen’: zie achterkant.
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Vervolg ‘Vieringen’.

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk

24 december 20.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
25 december 09.00 uur Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor
26 december 09.15 uur Eucharistieviering met
Fanfare Concordia
31 december 19.00 uur Eucharistieviering met zang van
Mixed Voices
1 januari
09.15 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

24 december 17.45 uur Eucharistieviering met zang van
het Seniorenkoor De Naklank
31 december 17.45 uur Eucharistieviering met zang van
het Dameskoor

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers

24 december 16.00 uur Peuterviering
24 december 19.00 uur Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor en No Limit
24 december 22.00 uur Eucharistieviering met zang van
De Berse Canonici
25 december 10.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Dameskoor
26 december 10.00 uur Viering met samenzang
31 december 19.00 uur Oudjaar: viering met zang van
het Dameskoor
7 januari
19.00 uur Driekoningen: eucharistieviering
met zang van De Berse Canonici
8 januari
10.00 uur Driekoningen: eucharistieviering
met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers
24 december 14.00 uur Viering met zang van
Zang doet Leven

CONCERT ‘CANTO OSTINATO’
OP 11 MAART 2017
De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot organiseert
op 11 maart 2017 een bijzonder passieconcert in de
Oirschotse Sint-Petrusbasiliek. Het Rondane Kwartet
voert dan met maar liefst vier vleugels de compositie
Canto Ostinato van Simeon ten Holt uit. Canto Ostinato
is een muziekstuk van ruim honderd minuten waarin de
pianisten naadloos samenspelen, alsof het één instrument
is. Een bijna meditatieve marathon, die dankzij de subtiele
veranderingen blijft boeien en biologeren. Langzaam wordt
de melodie herkenbaarder en stijgt het stuk naar
het hoogtepunt. Het publiek zit rondom de vleugels.

Toegangsprijzen

Een plaats op de voorste drie rijen (nog beperkt
verkrijgbaar) kost € 25,- en een plaats op de overige rijen
kost € 20,-. Inclusief een kop koffie/thee voor aanvang
(vanaf 19.30 uur).
Tot 15 januari 2017 krijgen leden van Rabobank
Het Groene Woud Zuid korting op kaarten voor de tweede
rang. Een kaartje kost dan € 18,- en per bestelling komt er
€ 2,- aan verzendkosten bij. Wilt u hiervan gebruikmaken,
stuur dan uw bestelling naar: info@tiggelencommunicatie.nl.

Verkooppunten

• VVV Oirschot (Sint-Odulphusstraat 11 Oirschot,
maandag t/m zaterdag van 10.00-16.30 uur)
• Parochiesecretariaat Oirschot (Nieuwstraat 17 Oirschot,
werkdagen van 9.00-12.00 uur)
• Per mail via info@tiggelencommunicatie.nl (exclusief
€ 2,- verzendkosten).

Stichting Behoud Sint-Pieter

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is een
organisatie die fondsen en donateurs werft voor het behoud
van de Sint-Petrusbasiliek. Bijdragen komen volledig ten
goede aan het behoud van dit monumentale gebouw.
Bijvoorbeeld de restauratie van het orgel. Dus niet aan
parochiële of liturgische zaken. De stichting is een culturele
ANBI, waardoor giften binnen bepaalde grenzen fiscaal
aftrekbaar zijn. Wilt u donateur worden ? Kijk op
www.sintpieteroirschot.nl.
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