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STIL MAAR, WACHT MAAR,  
ALLES WORDT NIEUW

Door: pastor Wilfred van Nunen

Het is de titel van een liedje, dat velen van ons nog 
kennen uit hun jonge jaren. Het gaat over de bloemen die 
nu nog doodgaan, over een wereld waarin pijn en verdriet is. 
Maar, zo zegt het lied vol hoop: daarbij blijft het niet.  
Alles wordt nieuw. We zijn onderweg naar een wereld 
waarin vrede en gerechtigheid heersen en waar de 
geschonden schepping geheeld is.

Dat alles nieuw wordt, dat leert de natuur ons.  
Op het moment dat ik dit schrijf, liggen er twee storm- 
achtige weken achter ons. Maar vandaag schijnt de zon. 
Ik hoor de vinken hun liedje van plezier slaan en zie hoe 
knoppen aan bomen en struiken op openbarsten staan.

Ondertussen wordt het nieuws 
gedomineerd door de moordaanslag in 
Utrecht. Een paar dagen na de terroristi-
sche aanslag in Christchurch wordt ons 
land in het hart getroffen. Onschuldige 
mensen, mooi en kwetsbaar als bloemen, 
gaan dood. Genadeloos neergeschoten 
door een zieke geest. Wat leven we in een rare 
wereld. Zal het zo altijd blijven? Nee, zegt het 
liedje. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. 
Ik hoop het, en ik wens in het licht van Pasen de 
naasten van alle slachtoffers deze hoop ook toe.

Tegen de achtergrond van  
schrijnend nieuws zoom ik in op de 
kerk van Spoordonk, genoemd naar 
de heilige Bernadette. Tot 1936 gingen 
de mensen uit Spoordonk te voet of 
met paard en wagen naar de Sint-
Petruskerk. Dat was toendertijd  
hun kerk. Vanaf 1936 beschikten de  
700 gelovigen over een eigen kerk.  
Alles werd nieuw! Het waren jaren waarin 

luxe en comfort nog  
onbekende begrippen waren en  
met de oorlog en bezetting in het verschiet,  
zat de kerk steevast vol.

Maar tijden veranderen. Ook in het hechte 
Spoordonk is het kerkbezoek afgenomen. Alweer bijna tien 
jaar geleden rees de vraag: “Moet de kerk wel open blijven?” 
Een lastige vraag. Maar eenieder die zijn gezond verstand 
gebruikte was het erover eens: het is toch jammer dat zo’n 
gebouw niet méér open is dan één of twee uurtjes per week 
voor een klein groepje mensen. Is het niet beter om hen uit 
te nodigen om (weer) in Oirschot te gaan ‘kerken’ en het 
Spoordonkse gebouw een nieuwe bestemming te geven?

Dit jaar gaat het ervan komen. Na 1 juli is de  
H. Bernadettekerk geen ‘kerk’ meer, maar wordt ze omge-
vormd tot gemeenschapshuis. De laatste viering op zaterdag 
8 juni om 17.00 uur zal in het teken staan van hoop.  

Van “Stil maar, wacht maar, alles  
wordt nieuw.” Het is dan immers de 
vooravond van Pinksteren.  
Het Gemengd Koor, Mixed Voices en 
De Regenboogjes zingen hun mooiste 
liederen. Het vuur van de heilige  
Geest wordt aan het eind van de  

viering in de vorm van fakkels door de Bali-
runners overgebracht naar de basiliek in Oirschot.  
Achter hen aan rijdt geen rouwstoet, maar een 
hoopvolle groep mensen die in de aloude vorm 

van een boerenovertrek per huifkar naar de Sint-
Petrusbasiliek gaan, waar ze gastvrij onthaald 

worden. Net als 83 jaar geleden wordt deze 
kerk ook weer de Spoordonkse kerk. 

Na een korte plechtigheid in  
Oirschot wordt eenieder uitgenodigd om de 
verhuizing te bezegelen met een samenzijn 
in De Stapperij aan de Spoordonkseweg, 
waarbij niet alleen broodjes, koffie en thee 
gedeeld worden, maar er ook een glaasje 

geheven mag worden op het gegeven, dat alles 
nieuw wordt! U bent allen van harte uitgenodigd 
om dit mee te komen vieren!

MET EEN OVERZICHT  VAN VIERINGEN  
EN ACTIVITEITEN  

IN DE GOEDE WEEK  
EN MET PASENop pag. 5 en 6
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... een wereld waarin vrede 
en gerechtigheid heersen 
en waar de geschonden 
schepping geheeld is ...



Als een kerk wordt gesloten komen er allerlei gedachten 
naar boven, vooral bij  de parochianen die sinds jaar en  
dag in die kerk hun lief en leed hebben neergelegd.  
De kerk die voor hen vol herinnering is. De kerk met 
belangrijke voorwerpen waar altijd hun oog op viel.  
Niet zomaar spullen maar voor hen dierbare attributen  
die een waardevolle betekenis hebben, al was het alleen 
maar omdat ze hen zo vertrouwd zijn.

Heel zorgvuldig heeft de pastoraatsgroep van  
Oirschot - Spoordonk gekeken hoe een aantal van die  
attributen een tweede leven kan gaan leiden in de basiliek, 
opdat de Spoordonkse parochianen hun bekende voor-
werpen daar weer tegen zullen komen. 

Eén van de meest in het oog springende voorwerpen 
is het grote kruisbeeld dat in de H. Bernadettekerk boven het 
tabernakel hangt. Samen met het beeld van de H. Bernadette 
zal dat kruisbeeld een plaats krijgen in het portaal van de 
kerk, zodat het meteen in het oog springt als men de Sint-
Petrusbasiliek binnenkomt. Bernadette zal vanaf haar nieuwe 
plaatsje kunnen opkijken naar Maria, zoals in de geschiedenis 
van de verschijningen zelf.

Wanneer er ruimte is in de nis van het Sint-
Sebastiaansgilde, zal de onderbouw met het tabernakel en de 

kroon daar een plaats krijgen. Ook het altaar komt daar in de 
plaats van het houten altaartje dat er nu staat. De communie-
banken krijgen een plaats opzij voor de nis, en wel zodanig, 
dat er nog een opening ontstaat waardoor je bij het altaar 
kunt. De Godslamp zal er worden gehangen zodat het een 
mooi geheel wordt. 

Ook de rode lopers, het tapijt, de rood beklede stoelen 
en bankjes die in het huidige priesterkoor in Spoordonk 
liggen en staan, krijgen een plaats in de basiliek, zodat het 
altaar daar een ietwat andere en warmere uitstraling krijgt. 

Het beeld van het Kind Jezus zal een mooi plekje 
krijgen links van het doopvont, tegenover het beeld van de 
Heilige Familie.

Verder zullen een tweetal lezenaars en enkele 
bidstoelen nog geplaatst worden in de basiliek op plaatsen 
waar zij het beste tot hun recht komen.

De kruisweg gaat eveneens naar Oirschot en krijgt een 
plaats aan de binnenkant van de omgang tegen de halfronde 
muurtjes onder de panelen met foto’s van de originele koor-
banken. De kruisweg wordt daardoor op ooghoogte van de 
kinderen gehangen. 

Een heel belangrijke plaats krijgen de kruisjes van de 
overleden Spoordonkenaren, en wel tussen de kruisjes van de 
Oirschotse dierbaren bij de Mariakapel. De kruisjes worden 
op zaterdag 8 juni, bij de overtrek 
van Spoordonk naar Oirschot, 
meegenomen. Zo gaan ze niet 
alleen in onze herinnering mee, 
maar krijgen daadwerkelijk een 
plaats in Oirschot. 

Van harte hopen wij dat de 
genoemde attributen uit de kerk 
van Spoordonk in de basiliek in 
Oirschot een warm en vertrouwd 
gevoel zullen geven.

pag 2 • nr 1 • april 2019

SPOREN VAN SPOORDONKSE KERK 
NAAR OIRSCHOTSE BASILIEK

Door: Toos Habraken en Christianne van de Wal,  
namens de pastoraatsgroep Oirschot - Spoordonk



Door: Kempenkoor

Op woensdag 17 april zal in de Sint-
Petrusbasiliek voor de vijftiende keer 
de Matthäus Passion van J. S. Bach 
klinken, uitgevoerd door Kempenkoor, 
Concerto Barocco, Jongenskoor Dalfsen, gambist  
Ralf Rousseau Meulenbroeks en de baroksolisten  
Jan van Elsacker (Evangelist), Huub Claessens (Christus), 
Hilde Coppé, Gerben van der Werf, Maarten Stevens en 
Roele Kok.

De leden van Concerto Barocco spelen op originele 
barokinstrumenten of kopieën daarvan. Dirigent Cees Wouters 
streeft naar een zo origineel mogelijke uitvoering. De akoestiek 
van de kerk leent zich daar uitermate goed voor. 

De Matthäus Passion Oirschot is in de afgelopen  
15 jaar uitgegroeid tot een ware traditie.

Bezoekers vanuit heel Nederland 
komen speciaal naar deze uitvoering, 
niet alleen vanwege de sfeer en de 
monumentale locatie van Oirschot, 
maar vooral voor de authentieke 
uitvoering in de prachtige basiliek. 

In de Matthäus Passion  
wordt het lijdensverhaal van Jezus Christus gezongen,  
zoals dat door de evangelist Matthäus is opgetekend in het 
Nieuwe Testament. Het koor vertegenwoordigt het volk of 
de gelovigen en zingt de beschouwende koralen.

Bijzonder is de medewerking van Jongenskoor Dalfsen 
en van Ralph Rousseau Meulenbroeks die viola da gamba 
speelt bij enkele aria’s. 

De Matthäus Passion is een omvangrijk werk en duurt 
bijna drie uur (incl. pauze), maar de muziek is zo meeslepend 
dat het slotkoor ‘’Wir setzen uns in Tränen nieder’’ klinkt 
voordat men het weet. www.matthauspassionoirschot.nl

VASTENACTIE, WAT IS DAT?

Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo

Vastenactie is een campagne van Stichting Bisschoppelijke 
Vastenactie Nederland. In de weken tussen Carnaval en 
Pasen werft zij fondsen in Nederland om kleinschalige 
projecten in ontwikkelingslanden te steunen.

Tijdens deze zes weken durende periode zetten meer 
dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden 
vrijwilligers zich in voor deze campagne. Meer dan dat, zij 
vormen het hart en de ziel van de Vastenactie. Met sobere 
maaltijden, sponsortochten, vastendagen, voorlichtings-
bijeenkomsten, schoolprojecten, kerkvieringen en andere 
hartverwarmende acties.

De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelings-
landen die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner 
en welvarender samenleving.

Solidariteit met medemensen in nood is een  
wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die de Stichting 
ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, 
zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. 

De projecten zijn sociaal-economisch van aard, klein-
schalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

Dit jaar is het thema van de Vastenactie ‘Schoon water’.  
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc  
doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland 

nauwelijks bij stil wat 
een luxe het is dat we 
kranen in huis hebben 
waaruit altijd schoon 
water komt. In grote 
delen van de wereld 
is water ver weg en vaak ook onveilig. Dit jaar steunt de 
Vastenactie projecten die schoon water dichtbij mensen 
brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Zo wordt in ontwikkelingslanden 80% van de ziektes 
veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan daardoor  
jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen 
ziek thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle 
ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies 
water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een 
kind door vervuild water.

Doet u mee aan de actie? In alle kerken van de  
parochie Sint-Odulphus van Brabant zal deze actie worden 
opgestart. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening-
nummer NL57 RABO 0162 6596 87, t.n.v. Parochie 
Sint-Odulphus van Brabant. Hartelijk dank.

pag 3 • nr 1 • april 2019

Het koor vertegenwoordigt  
het volk of de gelovigen en  

zingt de beschouwende koralen

VIJFTIENDE MATTHÄUS PASSION IN OIRSCHOT
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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 dinsdag, donderdag en vrijdag 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

VOOR ALLE KINDEREN

Door: aalmoezenier Paul Versteegh, namens de redactie

Er komt een speciale krant voor jullie!
In de nieuwsbrief van onze parochie staat 

meestal nieuws waar jullie niet zoveel aan hebben, 
maar vanaf zondag 7 april krijgen jullie een eigen 
maandblad. Het wordt gestuurd naar alle e-mail-
adressen die bij ons bekend zijn. Omdat jullie bij ons 
gedoopt zijn, de eerste communie hebben gedaan of 
het vormsel hebben ontvangen, kennen wij de e-mail-
adressen van jullie of jullie ouders.

In het blad zullen verhalen en puzzels staan, 
maar ook alles wat er in onze kerken voor jullie 
gebeurt. Jullie kunnen dan op de hoogte blijven en 
zelf uitzoeken waar jullie naar toe willen gaan. We zijn 
met het blad nog meer van plan in de toekomst maar 
we beginnen met een aantal vaste onderdelen erin. 
Het blad gaat heten: DIGIDULFKE.

Het eerste gedeelte van de naam laat zien dat  
het digitaal, dus via de computer, verspreid wordt en 
het tweede gedeelte is de naam van Sint-Odulphus 
van Brabant, de heilige waarnaar onze parochie is 
genoemd.

Achterin elke kerk leggen we iedere maand  
een paar gedrukte Digidulfkes voor degenen die  
geen e-mailadres hebben. Als er dus straks een  
mailtje voor jullie komt met een bijlage, moet je  
die niet weggooien, want er zit geen virus in,  
maar een leuk blad!
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MIJN KERK VERBINDT,  
MIJN KERK IN BALANS

Een welgemeend  
dank-je-wel aan alle  
vrijwilligers die zich  
weer hebben ingezet  
voor de Actie 
Kerkbalans.  
Ook hartelijk dank  
aan allen die de actie financieel hebben gesteund.
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK  
EN MET PASEN

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
13  april  19.00 uur Palmpasenviering met pastor  

Van Nunen en zang van kinderkoor 
De Triangel

14 april 10.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met 
zang van de Cantors

18 april  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

19 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met  
pastoor Spijkers en vormelingen,  
en zang van het Dameskoor

 15.00 uur Goede Vrijdag, kinderkruisweg met  
de Werkgroep Gezinsvieringen

  • Bij goed weer bij de Heilige Eik. 
Verzamelen om 14.45 uur bij het 
Pastoraal Centrum

  • Bij slecht weer is de kinderkruisweg 
in het Pastoraal Centrum

20 april 20.00 uur Paaswake met zang van Mixed Voices
21 april 09.00 uur Pasen, kleine paasviering met  

pastor Van Nunen en zang van 
kinderkoor De Triangel. Aansluitend 
paaseieren zoeken in de  pastorietuin

 10.30 uur Pasen, eucharistieviering met zang 
van de Cantors

22 april 10.30 uur Tweede paasdag, viering met pastor  
Van Nunen en blaasorkest C’est la vie

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
13 april  18.30 uur Palmpasen, woord- en communie- 

viering met Henk en Christianne met 
zang van seniorenkoor De Naklank

16 april 19.00 uur Viering met pastor Van Nunen
18 april 16.00 uur Witte Donderdag, viering met 

samenzang
20 april 18.30 uur Paaswake met zang van seniorenkoor  

De Naklank

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2, 
Spoordonk
13 april  19.00 uur Palmpasenviering met pastoor 

Spijkers en zang van kinderkoor  
De Regenboogjes. Tevens presentatie-
viering eerstecommunicanten

14 april 09.15 uur Palmzondag, eucharistieviering 
met zang van het Gemengd Koor 
Spoordonk

19 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastor 
Van Nunen en vormelingen, en zang 
van het Gemengd Koor Spoordonk

21 april 09.15 uur Pasen, eucharistieviering met zang 
van kinderkoor De Regenboogjes

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
14 april  11.00 uur  Palmzondag, eucharistieviering met 

palmwijding met pastor Papenburg  
en zang van het Lidwinakoor

18 april  18.00 uur  Witte Donderdag, kinderviering 
met aalmoezenier Van Lieverloo en 
zang van kinderkoor De Gouden 
Appeltjes, voor alle Bestse  
communicanten, ouders, broers en 
zussen en andere belangstellenden, 
met aansluitend een vastenmaaltijd

19 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg en kruis-
hulde voor kinderen en volwassenen

20 april 19.00 uur  Paaswake met pastor Papenburg en 
zang van het Lidwinakoor

21 april  11.00 uur  Pasen, eucharistieviering met 
pastor Papenburg en zang van het 
Lidwinakoor

22 april 11.00 uur  Tweede paasdag, woord- en  
communieviering met aalmoezenier  
Van Lieverloo en zang van het 
Klumpkeskoor

 Meer ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’: zie pagina 6.



WITTE DONDERDAG EN  
GOEDE VRIJDAG VIEREN WE SAMEN

Dit jaar vieren we Witte Donderdag en Goede Vrijdag  
met gezamenlijke vieringen voor de hele parochie.

Op Witte Donderdag, 18 april, om 19.30 uur zijn 
alle parochianen uit Best, de Beerzen, Spoordonk en 
Oirschot van harte welkom in de Sint-Odulphuskerk in 
Best. Alle pastores gaan gezamenlijk voor en er wordt 
gezongen door het Gemengd-Gregoriaans koor.

Op Goede Vrijdag, 19 april, om 19.30 uur is 
iedereen hartelijk welkom in de H. Willibrorduskerk in 
Middelbeers. Ook dan gaan alle pastores gezamenlijk voor 
en wordt er gezongen door het Dameskoor. 
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Vervolg ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best 
13 april  17.00 uur Palmzaterdag, viering met volkszang
14 april  09.30 uur  Palmzondag, viering met zang van  

het Gemengd-Gregoriaans koor
17 april  09.00 uur Viering
18 april 19.30 uur  Witte Donderdag, viering met zang  

van het Gemengd-Gregoriaans koor. 
Deze viering is voor de hele parochie; 
alle leden van het pastoresteam gaan 
hierin samen voor.

19 april 15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
20 april  17.00 uur  Paaswake met zang van het  

Gemengd-Gregoriaans koor
21 april 09.30 uur  Pasen, gezinsviering met aalmoezenier 

Van Lieverloo, met zang van kinderkoor 
De Gouden Appeltjes. Aansluitend 
paaseieren zoeken in de pastorietuin

 11.00 uur  Eucharistieviering met zang van het 
Gemengd-Gregoriaans koor

22 april  09.30 uur  Tweede paasdag, eucharistieviering  
met volkszang

Sint-Odulphuskapel, Nazarethstraat, Best 
16 april 19.00 uur Boeteviering met zang van een cantor
17 april 09.00 uur Viering

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, 
Middelbeers
13 april 19.00 uur Palmzaterdagviering met zang van  

No Limit. Er worden palmtakjes uitgereikt
14 april 10.00 uur  Palmzondag, viering waarin palmtakjes 

worden uitgereikt
18 april 17.30 uur Witte Donderdag, maaltijdviering voor 

de eerstecommunicanten en alle kinderen 
uit de Beerzen

19 april 19.30 uur Goede Vrijdag, viering met zang van 
het Dameskoor. Deze viering is voor 
de hele parochie; alle leden van het 
pastoresteam gaan hierin samen voor.

20 april 20.30 uur Paaswake met zang van De Berse Canonici
21 april 10.00 uur Pasen, eucharistieviering met zang van 

het Dameskoor
22 april 10.00 uur Tweede paasdag, viering met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers
18 april 15.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering  

met samenzang
20 april 14.00 uur Paaszaterdag, eucharistieviering met  

zang van Zang doet Leven

AGENDA 

• Matthäus Passion door Kempenkoor, Concerto  
Barocco en het Jongenskoor Dalfsen op 17 april in de  
Sint-Petrusbasiliek. Aanvang 19.30 uur.  
www.matthauspassionoirschot.nl

 Vanaf 18.30 uur bespeelt beiaardier  
Rosemarie Seuntiëns de beiaard van de basiliek.

• Tentoonstelling amateurkunst in de basiliek  
5 mei t/m 2 juni.

• Opening jubileumactiviteiten 200 jaar Best.
 Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskerk op  

zaterdag 1 juni, om 17.00 uur.
 Mgr. De Korte zal hierbij aanwezig zijn.

• Openluchtviering in de pastorietuin van de  
Sint-Odulphuskerk op 9 juni om 11.00 uur.

• Antoniusviering in de H. Antoniuskerk op 16 juni.

• Tentoonstelling ‘Hemeltje lief’ in museum  
De Vier Quartieren, Odulphusstraat 11, Oirschot  
tot eind oktober 2019.

• Dag van de schepping, 1 september, viering in de 
Sint-Petrusbasiliek.

 Preek door dominee Martin Kroon.


