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DE KERSTBEELDEN GESTOLEN?

Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo

Als je hoort wanneer mensen heimwee hebben, is dat 
vooral in de dagen van Kerstmis. De versierde kerstboom, 
de kaarsen, het kerststalletje en de geur van dennen. 
Het voelt als geborgenheid. Tegelijkertijd realiseer je je 
hoeveel mensen die geborgenheid niet hebben omdat 
ze een gebroken bestaan leiden, van huis vervreemd zijn 
of omdat ze omwille van hun werk in den vreemde zijn. 
Overigens is het wel typisch dat ook het kerstverhaal  
zich in den vreemde afspeelt. Maria en Jozef moesten 
ook op reis, daar was geen houden aan.

Het was Franciscus van Assisi aan wie de invoering  
van de beelden in de kerststal wordt toegeschreven.  
In het jaar 1223 liet hij in Greccio (Italië) een ‘levende’  
kerststal maken. Een mooi gebruik om met 
symbolen en beelden kernmomenten in het 
gelovig leven vast te leggen. Dat kan met beelden, 
gebrandschilderde ramen, kleuren en geuren.

Ik herinner me een verhaal van een 
Franciscaner pater over een kerststal uit Bosnië uit de tijd 
dat ik daar als aalmoezenier was voor een vredesmissie.  
Het was een arm dorpje waar hij mij over vertelde.  
Ze hadden nog nooit een kerststal gehad, maar door 
acties en met zelfwerkzaamheid was een grote kerstgroep 
ontstaan. Vooral de kinderen verheugden zich op het  
kerstfeest. De nachtmis was werkelijk ontroerend.  

Met die kerststal en  
de puinhopen van  
de Balkanoorlog op  
de achtergrond, leek  
het kerstverhaal nog  
aangrijpender,  
nog echter.  
Na de viering ging de pater met zijn misdienaars naar een 
ander dorpje. Vele uren later kwam hij weer terug in de kerk. 
Hij liep nog even naar de hoek waar de kerststal stond ... 
Maar er was niets meer te zien. De beelden waren weg. 
Geschokt ging hij naar de zuster die bij de kerk woonde.  
Zij vertelde dat ze had gezien hoe de kinderen alles mee naar 

huis genomen hadden. Ze had gezien hoe een 
meisje met de engel was weggelopen en iemand 
met de herder. Ze hadden nog staan praten wie 
het kind mee naar huis zou nemen. Ook Maria 
en Jozef en de schapen waren verdeeld. Volgens 

de zuster stak hier geen kwaad achter. Voor de kinderen was 
het de eerste kerststal en ze wilden graag iets van dit kerst-
feest als herinnering mee naar huis nemen. Bovendien had 
de pater toch zelf tijdens de viering gezegd dat we allemaal 
iets van het kerstgebeuren mee naar huis moesten nemen. 
De pater had geglimlacht. Ze hadden zijn boodschap wel 
heel letterlijk opgevat. De kinderen in het dorpje hebben 
later de beelden in optocht teruggebracht naar de kerk. 

Deze kinderen laten duidelijk zien dat wij allemaal 
iets vanuit de kerststal mee moeten nemen. Niet de beelden 
zelf, maar wel de betekenis ervan. Hoe het Kindje, in doeken  
gewikkeld, uit de doeken is komen doen hoe een wereld 
van vrede en geluk er voor iedereen zou kunnen komen. 
De herder die ons vraagt of we vol trouwe de wacht willen 
houden bij elkaar. De oproep om net als de koningen te 
knielen bij wie klein en kwetsbaar zijn als het Kindje in  
de kribbe, onze rijkdom te delen en met onze talenten,  
goud, wierook of mirre, goed willen doen aan anderen. 

Als we zorgzaam zijn als de herders en goedgeefs 
 als de koningen, brengen we ‘eer aan God in den hoge en  
vrede op aarde …’

MET EEN 

OVERZICHT VAN 

ALLE VIERINGEN  

EN ACTIVITEITEN  

       IN DE KERSTTIJD
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Vooral de vele talen  
van gebed en zang  

gaven een verbinding met 
velen uit diverse landen

BETEKENISVOL ONTMOETEN
Lourdesreis 14 t/m 21 oktober 2017

Door: Christ Oomen (medepelgrim en vaandeldrager)

Ruim duizend pelgrims uit ons bisdom zijn samen met 
onze bisschop Mgr. De Korte afgereisd naar Lourdes. 
Pastoor Leendert Spijkers, pastor Wilfred van Nunen en 
nog ruim dertig parochianen hebben een bijzondere week 
van gemeenschap, gebed, gezelligheid en spiritualiteit 
meegemaakt.

Op zaterdag 14 oktober stonden we om 06.00 uur 
klaar om in de bus te stappen. Pastoor Spijkers bad als 
reisgebed een mooie tekst, die iedereen ook geestelijk op 
het goede spoor zette. In Tourcoing (Frankrijk) stapten 
we in de speciale TGV die ons in één rit 
naar Lourdes bracht. Daar aangekomen 
werden we met de bus naar hotel d’Espagne 
gebracht.

Iedereen wilde na de maaltijd 
nader kennismaken met Lourdes. De hele 
groep maakte de wandeling richting het 
Heiligdom van Lourdes. De duisternis was ingevallen en om 
21.00 uur keken we naar de Lichtprocessie. Wat een menigte, 
wat een schouwspel, wat een verbondenheid. Zeer indruk-
wekkend! In het hotel werd nog even gezellig nagepraat.

’s Zondags trokken we naar de Sint-Bernadettekerk, 
waar o.l.v. onze bisschop het ochtendgebed, de z.g. Lauden, 
werd gebeden en gezongen. Daarna bezochten we de drie 
boven elkaar gebouwde monumentale kerken. ’s Middags 
was er in de Sint-Bernadettekerk een eucharistieviering ter 
opening van de bedevaart. Mij viel de eer te beurt om het 

parochievaandel van Sint-Odulphus te mogen dragen aan 
het hoofd van de intrede-processie. Onze bisschop ging voor 
in deze dienst en hield een mooie homilie. Alle aanwezige 
pastores concelebreerden deze eucharistieviering. Na afloop 
trokken alle pelgrims naar de grot om de plek te passeren 
waar in 1858 de bijzondere verschijningen aan Bernadette 
hebben plaatsgevonden. 

Maandag werden we verwacht in de Pius X-basiliek, 
die plaats biedt aan 20.000 personen. Daar vierden we met de 
pelgrims van ons bisdom de eucharistie die werd opgedragen 
door de bisschop en de pastores. In de middag hebben we de  
grote of de kleine kruisweg gelopen. ’s Avonds namen we zelf  
deel aan de Lichtprocessie. Iedereen had een kaarslampion 
en stelde zich op om zingend en biddend op te trekken naar 
de esplanade, het grote plein voor de basiliek. Het was een 
indrukwekkend gezicht: duizenden kaarslamp ionnen achter 
elkaar. Vooral de vele talen van gebed en zang gaven een 
verbinding met velen uit diverse landen.

Op dinsdag verzamelden we ons bij de grot waar 
bisschop De Korte samen met de aanwezige priesters de H. Mis  
opdroeg. Na de mis was iedereen uitgenodigd voor de koffie.

’s Middags maakten we o.l.v. pastoor Spijkers een stads- 
wandeling om speciale plaatsen uit het leven van Bernadette  
te bezoeken. Om 17.00 uur begon de sacramentsprocessie.

Woensdag was de internationale mis in de  
Pius X-basiliek. Pelgrims van alle landen vierden hier de 
eucharistie o.l.v. bisschop De Korte. In de namiddag ging 
onze groep naar de kapel van de Clarissen. Daar hadden  
onze pastores een heel inspirerende viering voorbereid.  
Pastor Van Nunen gaf daarin Maria van Lourdes en Maria 
van de H. Eik een plaats als Onze Moeder waaraan we altijd 
om hulp kunnen vragen. 

’s Avonds in de Sint-Bernadettekerk 
een ‘Avond van Barmhartigheid’,  
een boeteviering. 

Op donderdag was er geen viering. 
Een aantal pelgrims ging met  
Hennie Verschuren, onze hotelleidster, 
een wandeling door Lourdes maken  

om de stad eens anders te bekijken. Anderen gingen met  
de dagexcursie mee naar Saint-Vincent-de-Paul. 

’s Middags vond een excursie plaats naar Gavarnie, de 
toeristische topic van een Lourdesreis. Wat een natuurpracht: 
de herfstkleuren, de bergen, de luchten, de snelstromende 
Gave, de stenen, de bergweiden. Overweldigend!

Vrijdag was de zendingsviering. Mgr. De Korte gaf ons 
de boodschap “het geloof vast te houden en uit te dragen” 
mee. De laatste middag in Lourdes werd heel divers ingevuld 
en ’s zaterdags waren we weer thuis.
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THEMA ACTIE KERKBALANS 2018 
‘GEEF VOOR JE KERK’

Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. 
We hopen u te mogen ontmoeten in de vieringen rond 
Kerstmis, in onze verlichte en sfeervol gedecoreerde  
kerkgebouwen, vaak nog met veel meer familie, vrienden  
en bekenden dan in de reguliere eredienst. Velen vinden in  
deze dagen licht, troost en saamhorigheid in de verschillende 
vieringen. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. 
In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start.  
Daarin staan die verschillende betekenissen van de kerk voor 
mensen centraal. Het thema van de Actie Kerkbalans 2018 is 
‘Geef voor je kerk’. Vult u zelf maar 
in: Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, 
deelt, rouwt of juist in deze maand: 
‘Mijn kerk viert!’ Welk woord zou u 
willen invullen? Tussen 20 januari en 
3 februari 2018 ontvangt u een brief 
met het verzoek om bij te dragen. 

SYMPOSIUM PETRUS VLADERACCUS
Zaterdag 6 januari 2018

Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot organiseert op  
6 januari 2018 een symposium ter ere van de 400ste 
sterfdag van Petrus Vladeraccus. 

Ik hoor u al denken: “Wie is in ’s hemelsnaam  
Petrus Vladeraccus?” Wel, deze illustere Oirschotse  
voorvader leefde van 1571 tot 1618 en werd in 1603 pastoor in 
Oirschot. Hij was in zijn tijd een bekend humanist, gaf les 
aan leerlingen van de Latijnse school en schreef o.a. over de 
wonderen bij de Heilige Eik alsook het schooldrama Tobias.  
Zijn grafsteen is te vinden in de Sint-Petrusbasiliek en daar 
lopen vele Oirschottenaren al jaren overheen zonder te weten  
     van wie die is. Tijd om daar verandering in aan te brengen!  

            Het Vladeraccus Symposium vindt plaats op  
                zaterdag 6 januari 2018 van 13.30 tot 17.30 uur  
                in het historische Hof van Solms.

Programma:
13.30 uur   Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur    Opening door mr. Anton Neggers,  

voorzitter Heemkundekring 
14.10 uur    ‘De cultuur in Noordelijk Brabant in  

de tweede helft van de 16de - begin 17de eeuw’,  
door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 

14.40 uur    Muzikaal intermezzo  
door Karel Barten (zang en luit)

14.50 uur    ‘Macropedius en het schooltoneel in het  
algemeen’, door dr. Jan Bloemendal 

15.20 uur    Muzikaal intermezzo  
door Karel Barten (zang en luit)

15.30 uur    ‘Leven en werk van Vladeraccus’,  
door dr. Michiel Verweij 

16.00 uur    Bezoek graf Vladeraccus in Sint-Petrusbasiliek
16.30 uur    Theaterfragment ‘Tobias’,  

regie Maria van Deutekom MME
16.45 uur    Slotwoord en drankje na

Inschrijven:
Inschrijven voor het symposium kan via een e-mail naar: 
secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl.

De entree voor het symposium bedraagt € 10,-.  
Aansluitend is een dinerarrangement te boeken  
(meerprijs € 20,-.), waarvoor u rechtstreeks kunt reserveren 
bij het Hof van Solms: www.hofvansolms.nl.

KOPPELING KERKEN MET  
GEMEENTELIJKE 
BASISADMINISTRATIE BLIJFT

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting 
Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens  
het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens  
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of 
verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden  
doorgegeven aan de lokale kerken.

Vorig jaar besloot minister Ronald Plasterk 
(Binnenlandse Zaken) op verzoek van VVD, PvdA en D66 
hier een eind aan te maken. In het nieuwe regeerakkoord 
is nu afgesproken dat kerken gegevens kunnen blijven 
ontvangen. In de toekomst zal dit mogelijk gaan via  
mijn.overheid.nl, waarin burgers dan zelf hun gegevens 
kunnen bijhouden. Tot die tijd blijft alles nog bij het oude.
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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!

Kerststallenroute in centrum Oirschot
Start bij Museum de Vier Quartieren
24 december  13.30-16.30 uur
25 december  13.30-16.30 uur
26 december  13.30-16.30 uur
31 december  13.30-16.30 uur
6 januari  16.30-19.00 uur (gedurende het 

Driekoningenzingen)

Levende kerststal bij de basiliek  
(tegenover De Beurs), Oirschot
24 december  13.30-16.30 uur met M25 en  
Vormelingen. Inzameling voor de Voedselbank.

Kerststal bij de basiliek (tegenover De Beurs), 
Oirschot
Vanaf Kerstmis dagelijks te bezoeken.

Levende kerststal bij de Sint-Antoniuskapel, 
Straten/De Bollen, Oirschot
15 december t/m 6 januari, dagelijks te bezichtigen van  
09.30 - 21.00 uur. Vrijdagavond 15 december en eerste 
kerstdag komt Henk van Gerven kerstverhalen vertellen.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
25 december   11.30-16.15 uur
26 december   11.30-16.15 uur
 
Kerststallenroute in buurtschap de Vleut, Best
16 december t/m 6 januari, dagelijks op elk gewenst tijdstip 
te lopen of te fietsen. Vanaf 17.00 uur zijn de meeste  
kerststallen verlicht.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december   12.00 - 16.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
25 december   na afloop van de eucharistieviering  

tot 16.00 uur
26 december   12.00 - 16.00 uur

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, 
Middelbeers
25 december   14.00-16.00 uur
26 december   14.00-16.00 uur

KERSTSAMENZANG

Op 17 december, om 16.00 uur, in de Sint-Odulphuskerk  
in Best, met zang van de Cantorij van de protestantse kerk. 
De kerstsamenzang wordt georganiseerd door  
de Raad van Kerken en de Stuurgroep  
Kerk en Samenleving. 
De toegang is gratis.

CONCERTEN

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
17 december   15.00 uur   Oirschots Gemengd Koor 

  De toegang is gratis.

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2, 
Spoordonk
15 december   19.30 uur  Kerstverhaal met muziek  

  van Fanfare Concordia

DRIEKONINGENZINGEN

Op zaterdag 6 januari in Oirschot tussen 16.30 en 19.00 uur. 
Start bij Museum de Vier Quartieren, Sint-Odulphusstraat 11,  
Oirschot. De opbrengst is bestemd voor het  
Oyugis Integrated Project voor weeskinderen in Kenia.



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.

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
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

26 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van 
het Vrouwen van Nu Koor

31 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van 
het Dameskoor

1 januari 10.30 uur Eucharistieviering met zang van  
de Cantorij

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
24 december  17.45 uur  Eucharistieviering met zang van  

het Seniorenkoor De Naklank
30 december  17.45 uur  Eucharistieviering met zang van 

het Dameskoor

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2, 
Spoordonk
24 december  20.00 uur  Gezinsviering met zang van  

het Kinderkoor
25 december  09.00 uur  Eucharistieviering met zang van 

het Gemengd Koor
26 december  09.15 uur  Eucharistieviering met  

Fanfare Concordia
31 december  09.15 uur  Eucharistieviering met samenzang
1 januari  09.15 uur  Eucharistieviering met zang van 

het Gemengd Koor

 

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

24 december  20.00 uur  Nachtmis met pastor Verhoeven 
en zang van het Lidwinakoor  

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

31 december 11.00 uur  Eucharistieviering met pastor 
Papenburg m.m.v. Jan Kievit

7 januari  11.00 uur  Eucharistieviering met pastor 
Verhoeven en zang van  
de Cantors

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 09.30 uur Eucharistieviering met harmonie 

St. Caecilia
1 januari  10.30 uur Eucharistieviering met volkszang 
6 januari  17.00 uur Eucharistieviering met zang van 

Zingen doet leven
7 januari  09.30 uur Eucharistieviering met volkszang
7 januari 11.00 uur Schelpjesviering

 Meer ‘Vieringen’: zie achterkant.
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VIERINGEN MET KERSTMIS EN OUD EN NIEUW



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  
en vredevol 2018!

Mgr. De Korte:
“Met Kerstmis wordt duidelijk 

dat God onze eenzaamheid 
wil doorbreken.”

Uit: Bisdomblad december 2017
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Vervolg ‘Vieringen’.

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  Eucharistieviering met samenzang
30 december 19.00 uur Eucharistieviering met zang van  

de Berse Canonici
31 december  10.00 uur  Oudjaarsviering met zang van  

het Dameskoor
6 januari 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
7 januari  10.00 uur  Eucharistieviering met samenzang 

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

Zang doet Leven
4 januari  15.00 uur  Viering met samenzang 

CONTACTGEGEVENS

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

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


