
Nu hoor je ook vaak dat mensen te maken krijgen met 
indeling in gevallen. De ene hulpverlener tegen de andere: 
“Ik heb hier weer een geval van ...”  

Maar mensen zijn geen gevallen. 
Iemand met een hulpvraag kun je  
niet met een tunnelvisie behandelen.  
En luisteren is een kunst. Je moet in  
de eerste plaats stil kunnen zijn, je 
open kunnen stellen voor de ander, 

niet meteen denken in eigen invulling of oplossing.  
Als er mensen met problemen komen, vragen ze vaak  
om hulp in een probleem, maar de oplossing moet wel 
die van hen zijn. Het moet bij hen en hun leven passen. 
Een kort gesprek in een biechtstoel hielp mensen ook  
niet van hun probleem af en een gebedje als penitentie 

was ook belachelijk, want daarvoor waren  
Onze Vader en Wees Gegroet nooit bedoeld.

Een huisbezoek was vaak al veel  
waardevoller, want dan kon er meer 
aandacht aan het gezin geschonken 
worden. Maar de geestelijke was ook  
niet van alle markten thuis voor een  
goede raad.

Wat hij wel kon, was een  
luisterend oor bieden, echte interesse 

tonen. En wat altijd een groot voor-
deel was (en eigenlijk nog steeds is): 
je hoeft voor het luisterend oor van 
een geestelijke nooit te denken in 
tijd of geld. Je krijgt geen rekening 
voor zoveel minuten (of uren). 
Wat je hem vertelt valt onder het 
beroepsgeheim en dat is binnen 
onze wet nergens zo sterk geregeld 
als voor katholiek geestelijken.

Belangrijk is dus dat we 
aandacht en tijd voor elkaar 

hebben, dat we leren luisteren en 
niet meteen een antwoord met onze 

visie of oplossing klaar hebben.  
En je mag altijd een geestelijke om  

zo’n luisterend oor vragen.

HEB JE EVEN TIJD VOOR MIJ?

Door: aalmoezenier Paul Versteegh

Luisteren! Weten we nog wat dat is?  
Mensen worden in onze tijd vaak 
geleefd door de klok. We zitten in een 
24-uurs economie. 

Agenda’s zijn meer dan vol, want er zijn in een 
gezin vaak twee banen, zorg voor kinderen (als die niet 
op school of buitenschoolse opvang zitten), mantelzorg, 
boodschappen en huishouden, sport en sociale contacten. 
Hebben partners nog tijd om naar elkaar te luisteren, 
ouders naar kinderen en kinderen naar ouders? En dan 
bedoel ik ook echt luisteren; er de tijd voor nemen 
om je in de vragen of de verhalen van anderen te 
verdiepen?

De meeste hulpverleners van onze 
tijd zijn erg tijdgebonden. Een arts mag 
maar korte tijd aan één probleem besteden, 
want anders is het al een dubbel consult. 
De GGZ had vroeger al dat probleem: 
toen de eerste dienstplichtige 
militairen terugkwamen 
met problemen na de 
uitzending en ze bij de 
GGZ kwamen (ze waren 
immers geen militairen  
meer): “Je bent  
uitgezonden geweest,  
interessant! Vertel daar  
iets meer over.”  
Na een consult, waarin 
het eigenlijke probleem nog 
niet boven tafel was, was de tijd 
om. Volgende keer een nieuwe 
afspraak. Een andere psycholoog: 
“Wat hoor ik, je was uitgezonden, 
vertel daar eens iets meer over!”  
Velen vielen in een diep gat.  
Er waren maar weinig hulpverleners 
om te luisteren.  
 

Een luisterend oor bieden  
en echte interesse tonen.
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EN DAN ZWIJGEN DE KLOKKEN …

Door: Leo van Nunen

Wanneer sluit de kerk? Een veelgehoorde vraag in 
Spoordonk bij de plannen van de Bernadette Stichting 
Spoordonk om een nieuwe gymzaal te bouwen en de  
H. Bernadettekerk te bestemmen tot dorpshuis.  
Het duurde vele jaren, jaren van gesprekken, plannen 
maken, overleggen en opnieuw beginnen.

Totdat de werkgroep Hart van Spoordonk in het 
najaar van 2016 haar plannen openbaar maakte, onder het 
mom van 1000 Dingen in 500 dagen. Dat bleek een veel te 
enthousiaste ambitie, want nadien begon het traject van  
overleggen en onderhandelen met parochie en bisdom. 

Eind 2018 werd een belangrijke beslissing genomen. 
De parochie zou een aanvraag indienen bij het bisdom om 
de H. Bernadettekerk aan de eredienst te onttrekken, en 
vooruitlopend daarop werd al nagedacht over het moment 
waarop de laatste viering zou worden gehouden. Dit werd 
pinksterzaterdag, 8 juni 2019.

Voor de pastores en pastoraatsgroep stond één ding al 
vast. Het moest een laatste viering worden van bemoediging, 
van hoop en vertrouwen in de toekomst, van saamhorigheid.  
Alle mensenen die in bijna 83 jaar 
betrokken waren geweest bij de kerk en 
haar gebruiken, moesten in deze bijzondere 
viering een plek krijgen.

Naarmate de datum van 8 juni 
naderbij kwam, kreeg de viering en alles 
daaromheen steeds meer vorm. De laatste viering zou om 
17.00 uur beginnen, daarna zou het vuur worden overge-
bracht naar de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot, en na een 

korte plechtigheid in de basiliek zou het gezelschap terug-
keren naar de Stapperij om onder het genot van een kop 
koffie en een broodje de sluiting van de kerk af te ronden.

De pastoraatsgroep was er alles aan gelegen om 
hierbij velen te betrekken, zodat vervoer van en terug naar 
Spoordonk prima werd geregeld, ook voor diegenen die 
minder mobiel waren.

8 juni 2019: Vanaf 16.00 uur begint de kerk vol te 
lopen, vele parochianen willen dit bijzondere moment 
meevieren. Hoewel het vooral voor de oudere parochianen 
een beladen moment is om na zoveel jaren afscheid te moeten 

nemen van een voor hen bijzonder 
gebouw met een bijzondere betekenis, 
klinkt toch vooral dankbaarheid, 
begrip en berusting uit de woorden die 
gesproken worden. De pastoraatsgroep 
heeft de sentimenten weten om te  

zetten in woorden van vertrouwen.
Ook pastoor Spijkers en pastor Van Nunen weten  

met een mooie dialoog een opgewekte wending te brengen in 
mogelijk heersende emoties. Het gemengd koor, zanggroep  
Mixed Voices en kinderkoor De Regenboogjes hebben 
gepaste liederen gekozen, waardoor iedereen kan terugkijken 
op een viering vol respect en eerbied voor het verleden van 
bijna 83 jaar, maar ook met de blik voorwaarts.

De eucharistie vieren in Oirschot en het gebouw 
bewaren voor de eigen gemeenschap. Eerder al had pastoor 
Spijkers de wens uitgesproken dat het gebouw met de  
herbestemming tot dorpshuis een nog grotere rol zal spelen 
in de Spoordonkse gemeenschap.

De Bali Runners, voor deze gelegenheid aangevuld met 
pastor Van Nunen, gaan lopend vooraf aan de huifkarren 
om het Spoordonkse vuur over te brengen naar Oirschot en 
daarmee te symboliseren dat ook de Spoordonkse gelovigen  
welkom zullen zijn in de basiliek, hopende dat zij zich snel  

De Spoordonkse 
geloofsgemeenschap  

leeft voort in Oirschot.
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thuis zullen voelen. De ontvangst aan de basiliek met 
de Oirschotse gilden is hartverwarmend, daar spreekt 
vertrouwen uit. Nogmaals benadrukt pastoor Spijkers  
dat iedereen welkom blijft in de basiliek, die voortaan ook  
de kerk van Spoordonk zal worden.

Tijdens het koffiedrinken bij de Stapperij overheerst 
blijdschap over de mooie en waardige manier waarop de 
laatste dienst werd gehouden. Het gaat met name de ouderen 
wel aan het hart, 
maar gelijktijdig is 
er begrip voor de 
genomen  
beslissing en 
berusting dat  
het beter was  
om deze keuze  
te maken.

Na de 
laatste viering in 
de H. Bernadette-
kerk duurt het 
geen twee weken 
of alle sacrale 
zaken uit de 
kerk hebben een 
bijzondere plaats 
gekregen in de 
basiliek.

Het altaar, het tabernakel en de communiebanken 
krijgen een plek in en bij de Sint-Sebastiaankapel, de kruisweg 
wordt opgehangen aan de buitenzijde van het priesterkoor, 
het beeld van Jezus krijgt een prominente plaats op het 
priesterkoor bij de doopvont. Het beeld van Bernadette en 
het kruisbeeld ten slotte krijgen een opvallende plek in het 
portaal onder de toren.

De Spoordonkse geloofsgemeenschap leeft voort in 
Oirschot en soms zullen in Spoordonk de klokken zeker nog 
wel luiden.

Foto’s: Jac van Poppel

KORT NIEUWS

• Op 30 augustus was de laatste viering in de  
Sint-Odulphuskapel in Best. De kapel is aan de 
eredienst onttrokken en krijgt een andere bestemming. 

• Vanaf de start van de Nieuwsbrief, in september 2013, 
was Cis de Kroon een betrokken lid van de redactie.  
Nu heeft zij besloten afscheid te nemen. Wij willen  
Cis van harte bedanken voor haar inzet en wensen  
haar alle goeds. 

VASTE VIERINGEN IN  
ONZE KERKEN EN KAPELLEN

Zaterdag
Best   17.00 uur Sint-Odulphuskerk
Oirschot  18.30 uur  Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)
Middelbeers  19.00 uur H. Willibrorduskerk

Zondag
Best   09.30 uur Sint-Odulphuskerk
Middelbeers  10.00 uur  H. Willibrorduskerk
Oirschot  10.30 uur Sint-Petrusbasiliek
Best   11.00 uur H. Antoniuskerk

Dinsdag
Best 09.30 uur H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Oirschot  19.00 uur Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)

Woensdag 
Best  09.00 uur Sint-Odulphuskerk

Donderdag
Middelbeers  15.00 uur  De Vestakker (zorgcentrum)
Oirschot  19.00 uur Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)

Vrijdag
Best   19.00 uur  Sint-Odulphuskerk
 Eerste vrijdag van de maand:
 18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste
 18.30 uur rozenkransgebed
 18.45 uur kort lof en zegen, daarna om 
 19.00 uur H. Mis
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Een van de jongste initiatieven in onze 
parochie is bestemd voor onze jongste 
parochianen: het DigiDulfke. Sinds april 2019 
krijgen elke eerste zondag van de maand 
ongeveer 970 kinderen (en dus gezinnen) in  
hun mailbox een digitaal blad met leuke dingen: 
een verhaal, puzzels en wat er allemaal voor en 
door hen wordt gedaan in onze kerken. 
Wilt u het ook eens lezen? Het DigiDulfke  
staat ook op de website van onze parochie:  
jeugd & jongeren - DigiDulfke. 

Enkele reacties die we mochten ontvangen: 

•  Een oma wil het DigiDulfke graag ontvangen  
voor haar kleinkinderen. 

•  Iemand van het bisdom, die het toevallig onder 
ogen kreeg, mailde ons: “Zo, dat ziet er echt heel 
goed uit en leuk voor de kinderen en hun ouders. 
Complimenten aan de personen die dit initiatief 
hebben genomen en het uitwerken. Zal best een 
hele kluif zijn om dit blad regelmatig uit te brengen.”

De redactie is druk bezig met het verzorgen 
van de zesde editie. Heeft uw kind iets gemaakt, een 
tekening, een gedicht, een verhaaltje of iets anders leuks? 
Mail dat dan naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl en 
misschien komt het in een volgende uitgave.

DIGIDULFKE

AGENDA

• 4 oktober 14.00 uur: alle kerkklokken van onze 
kerken luiden i.v.m. de H. Franciscus, die 
eens gezegd heeft dat het luiden van de 
klokken de mensen aan God doet denken.

• 23 oktober 19.00 uur: kerkgebouw in Spoordonk: het 
verhaal van de bevrijding van Spoordonk 
met o.a. de originele dagboekfragmenten 
van pastoor Van Gestel en foto’s.

• 24 oktober 19.30 uur: parochiecentrum  
H. Antoniuskerk: filmavond  
Brother Sun, Sister Moon,  
een film over Franciscus van Assisi.

• 14 november bezoek Mgr. De Korte aan de parochie.

• 16 november 19.00 uur: vormselviering in de  
H. Antoniuskerk.

• 24 november 10.30 uur: vormselviering in de 
Sint-Petrusbasiliek.

• 27 november Red Wednesday 
Dit is een internationale campagne 
van Kerk in Nood om bewustzijn te 
creëren voor het recht op vrijheid van 
godsdienst voor mensen van alle religies 
en aandacht te vragen voor de schaal 
waarop in het bijzonder Christenen 
vandaag de dag worden vervolgd.  
Ook de kerken in Nederland worden 
die dag, zo mogelijk rood, aangelicht.

• 1 en 22 december het nieuwe gregoriaans koor, 
Schola Cantorum, zingt in de 
Sint-Petrusbasiliek. 

Agenda

Zondag 22 september:  

Excursie naar  

Peerke Donderspark  

in Tilburg.

Zie pagina 3.

Speciale vieringen

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

Zondag 1 september: Viering  

‘Wereldgebedsdag voor de schepping’  

10.30 uur

Zondag 29 september:  

Kleine Franciscusviering  9.30 uur

Sint-Odulphuskerk, Best

Vrijdag 4 oktober: dierenzegening bij  

de Mariakapel in De Vleut  17.00 uur

Zaterdag 9 november:  

gezinsviering ‘Sint-Maarten’  17.00 uur

Na afloop is er een lampionnenoptocht en 

chocomel en een Sint-Maartensbroodje in  

de pastorietuin

H. Antoniuskerk, Best

Zaterdag 16 november:  

Vormselviering  19.00 uur

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers

Vrijdag 4 oktober:  

viering Werelddierendag  17.00 uur 

Je mag je (kleine) huisdier, knuffel of foto 

meenemen.

D i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant

Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers

Nieuwsbrief voor kinderen en hun ouders

September 2019 
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Het nieuwe jaar begint

Maar welk nieuwe jaar? Want we kennen er 

heel veel.

Op de eerste plaats het nieuwe jaar midden 

in de winter, als we weer beginnen met een 

groot feest en opnieuw gaan tellen met de 

maanden januari, februari enzovoorts.  

Maar we kennen ook je eigen nieuwe jaar  

als je jarig bent. Jij begint dan ook weer te 

tellen met de nieuwe dagen en maanden tot 

je weer een jaartje ouder bent. Dan kennen 

we ook nog het nieuwe jaar van de kerk.  

Dat begint altijd met de eerste zondag van  

de advent (ongeveer met Sinterklaas).  

De advent is namelijk de tijd dat we ons  

voorbereiden op Kerstmis en natuurlijk is 

Kerstmis heel belangrijk voor de kerk (en voor 

ons), want we beginnen dan met de geboorte 

van het Kerstkindje. 

Op de laatste plaats kennen we nog het 

begin van het schooljaar. Allemaal hebben we 

dan de agenda’s alweer gepakt om te kijken 

wanneer de herfstvakantie, de Kerstvakantie 

en de voorjaarsvakantie zijn, want we willen 

weten hoeveel weken we weer op school 

moeten zitten en dan volgt weer de lange 

grote vakantie, die we net achter de  

rug hebben. We hopen dat die  

voor jullie heel fijn is geweest en  

wensen jullie een mooi nieuw jaar toe  

waarin je weer veel kunt leren.
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Kinderkoren
Het nieuwe schooljaar is gestart en ook de 
kinderkoren in onze parochie beginnen weer 
met hun repetities en het zingen in de kerk. 
Lijkt je dat leuk en wil jij ook meedoen?  
Dat kan! 

De Gouden Appeltjes repeteren in de  
Sint-Odulphuskerk in Best elke dinsdag  
van 18.30 tot 19.30 uur. De dirigent is  
Marie Annick Canoy. Wil je meer informatie, 
mail dan naar: canoy@onsmail.nl.  
Je kunt het koor volgen via o.a.  
www.facebook.com/GoudenAppeltjes en  
www.instagram.com/gouden_appeltjes

Kinderkoor Triangel zingt vaak tijdens  
de speciale vieringen voor kinderen in  

de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. 
Iedere woensdag repeteert het 

koor van 18.30 tot 19.30 uur in 
het Pastoraal Centrum.  

Rianne Kessels is de dirigent.  
Spreek haar gerust aan  
vóór of na een viering of 

stuur een e-mail naar  
rianne.kessels@onsmail.nl

In de Beerzen zingt regelmatig  
een projectkoor, waarbij je kunt 

aansluiten. Ze repeteren b.v. voor 
Kerstmis. Wanneer precies?  

Die informatie staat in de weekbladen. 

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - 
VissenCom, Sofie den Ouden

Afbeeldingen - freepik.com, pinterest.com,  
pixabay.com, mariajohannes.nl, vissencom.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  

deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres 

van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Vooruitblik
In oktober meer over de  
H. Franciscus en de zorg  
voor de wereld.

Misdienaar worden?Je hebt in Oirschot of Spoordonk je Communie gedaan en je wilt graag betrokken blijven bij onze vieringen? 
Dan is het echt iets voor jou om misdienaar  te worden! Als misdienaar kom je ongeveer  één keer per maand aan de beurt. Je helpt  de pastoor en de pastor met het klaarmaken van de Tafel, het bellen aan het begin en het eind van de viering, het aangeven van het evangelieboek en nog veel meer.  

Elk jaar organiseren we ook een leuk uitstapje voor onze misdienaars en kinderkoorleden om ze te bedanken. 
Iets voor jou? 
Meld je dan bij pastor Wilfred van Nunen; e-mail: pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl
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Zoek de verschillenDe herder zoekt het verloren schaap ... En ... zie jij wat er anders is? Succes!

Woordzoeker
Zoek de woorden op de woordzoeker.  De woorden staan in alle richtingen. Bij twee woorden staat een cijfer bij de beginletter, schrijf deze woorden op de stippellijnen van de eerste regel. Heb je alle woorden gevonden? Welke twee woorden blijven over? Schrijf deze woorden op de stippellijn van de tweede regel.

Jezus wil   .  .  .  .  .   in jouw   .  .  .  .
Hij geeft jou een   .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .

Puzzelpagina
Na de zomervakantie

bewaker doeken Heer leven hof liefde 
genade Johannes pijn graf haan hart 
kruis Tomas kus lam spot zegen
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Door: Henk Verstappen en Marion van Doren

Om onze mooie kapel voor de toekomst te behouden  
zijn groot onderhoud en restauraties van groot belang.  
De restauraties worden uitgevoerd door bouwbedrijf  
Van Dinther uit Schaijk, die ook de laatste grote 
restauratie aan onze basiliek heeft uitgevoerd.

Met regelmaat voert de Monumentenwacht  
inspecties uit en stelt een rapportage op over de  
bouwkundige staat van de kapel. Aan de hand hiervan 
wordt een plan van aanpak opgesteld door de bouwadviseur 
van bisdom ’s-Hertogenbosch die tevens de planbegeleiding 
en het toezicht uitvoert. Dit alles in nauwe samenwerking 
met het parochiebestuur en de Rijksdienst voor  
Cultureel Erfgoed die hiervoor subsidie verstrekt.

Vorig jaar is het dak onder handen genomen.  
De dakpannen en panlatten zijn verwijderd en de  
onderliggende constructie is gereinigd. 
Vervolgens zijn dakfolie en nieuwe 
panlatten aangebracht. De nog  
bruikbare pannen zijn, aangevuld met 
gelijksoortige pannen, teruggelegd.  
Het lei- en loodwerk is vernieuwd.  
Tevens is de klokkenstoel met klok  
weer vakkundig opgeknapt.

Dit jaar was het voorste gedeelte 
van de kapelwanden en plafond aan  
de beurt. 

Het probleem bij het stucwerk is het optrekkend 
vocht. Dit vocht in combinatie met een dichte  
wandafwerking drukte het stucwerk aan de binnenzijde los.  
Na het plaatsen van de benodigde werksteigers, zijn de oude 

lagen verwijderd, zijn wanden en het gewelfde plafond 
gerestaureerd en is een meerlaagse specifieke wandafwerking 
volgens de huidige technieken aangebracht. 

Voor eind augustus is het tongewelf geschilderd,  
zijn de steigers verwijderd, is de ruimte schoongemaakt,  
zijn de banken teruggezet en zijn de wanden geschilderd.  

Begin september vinden dan de  
buitenwerkzaamheden plaats.  
Aan de buitenzijde worden de onderste 
gedeelten van de gevels behandeld, 
er wordt een drainagesysteem in het 
grindgedeelte aangebracht. Tevens 
worden de grindstroken wat breder 
gemaakt en worden de tegelpaden 
hierop aangepast.

Het volgende restauratieproject 
is het gedeelte van de kapel waar de kaarsen geplaatst zijn. 
Dit plan is in voorbereiding en kan afhankelijk van de  
subsidietoekenning binnen enkele jaren uitgevoerd worden.

Foto’s: Henk Verstappen

RESTAURATIE VAN DE HEILIGE EIK

Het dak is onder handen 
genomen, kapelwanden  

en plafond zijn opgeknapt, 
maatregelen tegen optrekkend 

vocht zijn genomen, etc.
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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

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus  
van Brabant en verschijnt vier keer per jaar. 

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,  
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg,  
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OPRICHTING HERDENKINGSBOS  
BIJ DE H. EIK

Door: Harrie van Moorsel

De laatste tijd bereikten ons herhaaldelijk verzoeken om 
een boom te mogen planten op het terrein bij de H. Eik. 

Het parochiebestuur kon en wilde daaraan niet  
tegemoet komen omdat er nauwelijks plantplekken  
voorhanden waren en dit allerlei ongewenste wildgroei op 
die plaats tot gevolg zou hebben. Omdat er bij de mensen 
kennelijk een steeds grotere behoefte is om een plek te 
hebben om te herdenken heeft het bestuur besloten om 
achter de parkeerplaats bij de H. Eik een herdenkingsbos  
op te richten. Het biedt aan mensen en bedrijven de  
mogelijkheid om door het planten van een boom,  
een voor hen belangrijke gebeurtenis te herdenken. 

Het is de bedoeling dat het op te richten bos er 
ordelijk en netjes uit komt te zien en zal bestaan uit zoveel 
mogelijk soorten eiken, die uiteraard tegen ons klimaat en 
de bodem aldaar bestand dienen te zijn. Het onderhoud van 
het bos en de bodem vragen zoveel deskundigheid dat die 
alleen door professionals kan worden geleverd. Bovendien 
vinden wij het niet logisch dat vrijwilligers daarvoor ingezet 
zouden moeten worden.

Voor het planten van een boom met toebehoren 
en het onderhoud daarvan wordt een éénmalige bijdrage 
gevraagd, die gezien het bovenstaande niet gering is.  
Het terrein wordt in het najaar verder geschikt gemaakt.

Tot op heden is er een boom geplant ter nagedachtenis  
aan Frans Smulders,  
die veel voor de parochie 
en met name de H. Eik 
betekend heeft.  
De boom werd geplant 
door Rina Smulders en 
Pastoor Spijkers.

Nadere bijzonder-
heden zullen in een volgend 
artikel worden toegelicht.

Mocht uw belang-
stelling gewekt zijn en wilt 
u al verdere informatie dan 
kunt u uw vraag richten 
aan harrie.vanmoorsel@
gmail.com.
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