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VIJF JAAR LAUDATO SI’ 

Door: pastor Wilfred van Nunen

In de week van Hemelvaart werd de Laudato Si’-Week 
gehouden. Hiermee vierden katholieken over de 
hele wereld dat onder deze naam vijf jaar geleden de 
encycliek van paus Franciscus verscheen. De ondertitel 
ervan is: ‘Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, 
de aarde.’

Dat het leven kwetsbaar is en vraagt om behoed
zaamheid, is de afgelopen maanden op een indringende 
wijze aan het licht gekomen met de coronacrisis.  
Meer dan ooit blijken wij als mensen zélf heel breekbare 
schepseltjes te zijn. We zijn afhankelijk van de zegeningen 
van de wereld om ons heen. Schone lucht bijvoorbeeld. 
Terwijl er duizenden mensen stierven aan het corona
virus, bleven tienduizenden kwetsbaren in leven omdat 
met het goeddeels stilvallen van vervoer en industrie de 
lucht een stuk schoner was geworden! 

Nu de coronacrisis niet alleen voor de volks
gezondheid, maar ook voor de economie een bedreiging 
blijkt, trekken regeringen miljarden uit om de economie 
te redden. Maar wat betekent dit ‘redden’? In de lijn van 
Laudato Si’ kunnen we het ons niet meer veroorloven om 
terug te keren naar de toestand van vóór de corona crisis. 
Steeds meer mensen willen ook niet meer terug naar die 
wereld. We zijn beter gaan beseffen dat we anders zullen 
moeten omgaan met vervoer, industrie, voedselproductie 
en consumptie om de aarde en al wat daarop leeft,  

inclusief onszelf, te redden. Want alles hangt met 
elkaar samen. 

Een bevriend persoon zei het 
heel treffend: “Door de corona crisis 

krijgen we een les in nederigheid.” 
Met dit woord, nederigheid, 

sluit ook het Zonnelied van 
Franciscus van Assisi af.  
We zijn niet de overheersers 
van de zeeën, de bossen, de 
planten en de dieren, maar 
we zijn medeschepselen; 
broeders en zusters, die ervan 

afhankelijk zijn. 

Als afsluiting van de 
Laudato Si’Week werd 
op zondag 24 mei om 12.00 
uur door katholieken over de 
hele wereld het volgende gebed 
gebeden. Wat mij betreft een 
blijvend gebed. Want, zoals 
Albert Einstein ooit zei: 
“Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert 
wel de mens. En de mens kan de wereld veranderen.” 

Gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato Si’ 
Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld en ons de 
opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,  
ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van 
overvloed te geven, zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart, dat wij zorg mogen 
dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet 
alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties, 
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen 
te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze  
moeilijke tijd, vooral de armsten en hen die het grootste 
risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid 
om tot hoop, zodat wij diep van binnen een waarachtige 
ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op 
creatieve manieren nabij te zijn, wanneer wij hen bijstaan 
bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de verande-
ringen die nodig zijn op weg naar een wereld die ruimte 
tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en 
allen verbonden zijn, mogen wij ons laten raken en in 
beweging komen door de schreeuw van de aarde en de 
schreeuw van de armen. 
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen
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BELEIDSPLAN

Door: pastor Wilfred van Nunen en Gerard Beenker

Pastoraal deel
In de lijn van het beleidsplan dat onze bisschop,  

Mgr. Gerard de Korte, vlak na zijn aantreden lanceerde 
onder de titel ‘Samen bouwen in vertrouwen’ hebben we 
ook een beleidsplan voor de parochie samengesteld.  
Hierin is vastgelegd waaraan we de komende periode  
extra aandacht willen geven. Daarbij gaat het heel bijzonder 
om de volgende onderwerpen:

Familie- en gezinspastoraat
Willen we zorgen dat er ook in de toekomst katholiek  
leven blijft in onze parochie, dan zullen we ons moeten 
richten op gezinnen met schoolgaande kinderen. Vieringen 
en andere activiteiten die zowel de jaren tussen de doop en 
de eerste communie als tussen de eerste communie en het 
vormsel overbruggen. Voor die eerste periode zijn al stappen 
gezet met vieringen voor jonge kinderen, waarna er gelegen
heid is om elkaar te ontmoeten. Ook is er een start gemaakt 
met een maandelijks uitkomende digitale kinderkrant, 
DigiDulfke genaamd. Naast praktische informatie over 
vieringen kunnen kinderen op deze manier ook spelender
wijs kennismaken met feesten, heiligen en onderwerpen die 
met de betreffende heilige te maken hebben. De komende 

tijd zal er ook gekeken worden naar 
een aanbod voor kinderen die hun 
eerste communie reeds gevierd 
hebben. Om het gezins en familie
pastoraat de aandacht te geven die 
het verdient, bezint de parochie 
zich op een vacature voor een 
pastoraal werker (m/v). Ten slotte 
zal er ook aandacht zijn voor de 
relatie van de parochie met de 
katholieke scholen. 

Groeien naar één parochie
Vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben en van elkaar 
kunnen leren, wordt ingezet op verbindende activiteiten en 
stappen. Het pastoraal team heeft afspraken gemaakt met 
betrekking tot het verzorgen van het ‘Pastoraal woord’ in 
de weekbladen; er is een ‘noodrooster’ opgesteld in verband 
met het tegemoet kunnen komen aan (acute) vragen om 
een ziekenzalving/ziekenzegen en de pastores rouleren 
enkele keren per jaar in de vier kerken. Daarnaast zet de 
TOPgroep (Toekomst Odulphus van Brabant Parochie) in 

op gezamenlijke activiteiten,  
zoals afgelopen jaar een bezoek  
aan het Peerke Donderspark in  
Tilburg en daarvóór al een ‘kapellen 
fietstocht’. Onlangs werd een film  
vertoond over paus Franciscus. 

Groene Kerk
In het kader van verduurzaming van de parochie is er een 
werkgroep ‘Groene Kerk’ opgericht. Momenteel wordt 
onderzocht hoe we hemelwater van onze kerken en andere 
gebouwen kunnen opvangen en/of laten afvloeien zonder 
dat het rechtstreeks in het riool gaat. Eén concreet ‘groen’ 
project is al gerealiseerd: de aanleg van een natuurpad bij  
de urnenbegraafplaats op het Odulphuskerkhof in Best. 

Bestuurlijk deel
Een aantal voorgenomen zaken is inmiddels  

gerealiseerd zoals verkoop van drie gebouwen:  
de pastorie in Oostelbeers, de H. Bernadettekerk in 
Spoordonk en de SintOdulphuskapel in Best.  
Verder is de kapel van de H. Eik gedeeltelijk gerestaureerd. 
Voor 2020 staan de volgende werkzaamheden gepland: groot 
onderhoud aan de SintOdulphuskerk en nieuwe dakbedek
king voor de Prinsenhof in Best (inmiddels gerealiseerd).  
Om de kosten te drukken koppelen we groot onderhoud 
van gebouwen aan momenten waarop we subsidie kunnen 
ontvangen. Zo wordt het tweede deel van de restauratie  
van de H. Eik pas in 2024 gerealiseerd.

We hebben vastgelegd dat gedurende de komende 
beleidsplanperiode geen kerkgebouwen meer gesloten  
gaan worden. 

Op aangeven van het bisdom zijn er voor alle  
kerkgebouwen en voor alle pastorieën en parochiecentra  
risicoinventarisaties en evaluaties uitgevoerd om de 
veiligheid te vergroten. Deze evaluatie zal in 2020 
worden herhaald. In dit kader heeft de parochie ook een 
vertrouwens persoon aangesteld, te weten Paul Sliepenbeek 
(een van de bestuursleden).
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Wat een 
veranderingen!

Normaal staan hier alle speciale vieringen die 

er in onze kerken voor jullie worden gehouden, 

maar jullie weten dat er nu, ook in ons land,  

het coronavirus heerst. Nog niet zo lang geleden 

kenden we het woord nog niet en nu horen we 

er elke dag over. We weten allemaal dat afstand 

houden heel belangrijk is, want het virus is heel 

besmettelijk! 

Daarom moest er veel veranderen: scholen zijn 

dicht, je klasgenootjes, de juf/meester zie je  

niet in het echt, maar alleen op de computer of 

tablet en je hebt alleen mailcontact, appt of chat 

met hen. Veel papa’s en mama’s moeten nu thuis 

werken, terwijl jullie ook thuis zijn en ze jullie 

moeten helpen met je thuiswerk. 

Ook in de kerk gaan vieringen en activiteiten 

niet door: rond leidingen, palmpaasstokken 

maken, de broodviering/vastenmaaltijd op 

Witte Donderdag, speciale vieringen met 

Pasen en paaseieren zoeken, en ook de Eerste 

Communievieringen in mei niet. Je kunt in de 

kerk, een kapel of gewoon thuis, wel een kaarsje 

aansteken en even bidden.

Moeilijk, vooral voor de mensen die afscheid 

moeten nemen van iemand waar ze van houden, 

voor de mensen die ziek en/of alleen zijn en zich 

heel veel zorgen maken.  

Vervolg op pagina 4 >

Als eerste DigiDulfke ontvangen?

Elke eerste zondag van de maand (behalve in 

augustus) wordt DigiDulfke automatisch in je 

e-mailbox bezorgd als je een mail stuurt naar 

digidulfke@odulphusvanbrabant.nl  

D i g i D u l f k eD 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

April 2020 
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1 jaar!
DigiDulfke bestaat  

 1 jaar en dat wilden  

 we vieren met een  

  speciale gedrukte uitgave ...

Waarover gaat het?

Het afgelopen jaar heeft er elke keer een 

ander verhaal gestaan in het Digidulfke.

Zo kon je iets lezen over de grote feesten: 

Pasen, Pinksteren en Kerstmis. 

Er stonden verhalen in over: 

- Maria,

- de opa en oma van Jezus,

- of Jezus naar school en naar de kerk ging,

-  Franciscus, die met de dieren kon praten,

- Sint Maarten, die zijn soldatenmantel deelde 

met een bedelaar

- en de drie koningen.

Als je een DigiDulfke niet gezien hebt en je wilt 

dat alsnog bekijken of lezen, dan kun je op de 

computer kijken op de website van de parochie: 

www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/

algemeen/nieuws/digidulfke. Hier kun je ze 

allemaal vinden. Veel plezier ermee!



KONINKLIJKE  
ONDERSCHEIDINGEN

Ook dit jaar hebben enkele van onze  
vrijwilligers tijdens de ‘Lintjesregen’  
te horen gekregen dat zij een  
Koninklijke Onderscheiding krijgen. 

In de Beerzen:
Corrie Donkers-Pijnenburg
Zij is actief als lid van de Contactgroep, de Caritas en  
de pastoraatsgroep. Ook maakt zij deel uit van de 
Uitvaartgroep en van de Woord en Gebed Werkgroep  
en is ze lector.
Toos Peeters-van Deursen
Zij is lid van de Werkgroep Schoonhouden  
parochiecentrum, maakt verjaardagskaarten,  
is lector en helpt bij de Actie Kerkbalans.  
Zij zingt bij de Berse Canonici en het dameskoor.
Gerrit Peeters
Hij was kerkmeester en lid van de Contactgroep.  
Hij helpt met allerlei klusjes in de kerk en het  
parochiecentrum. Gerrit zingt bij de Berse Canonici,  
waar hij ook in het bestuur zit.

In Best:
Theo Boonen
Hij was jaren actief in het bestuur van het Antonius
Avondmaalkoor en in de Liturgiegroep. Nu zingt hij  
bij het Lidwinakoor, waarvan hij ook voorzitter is.
Jacqueline van Boven-van Dongen
Zij heeft lange tijd de financiële administratie van  
voormalige SintOdulphusparochie en de begraafplaats 
verzorgd. Ook ondersteunde ze de penningmeester. 

In Oirschot-Spoordonk:
Ton van Hout
Is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau  
als blijk van waardering voor zijn vrijwilligerswerk,  
onder andere als Kerkwacht in de SintPetrusbasiliek.

Naast deze bezigheden voor onze geloofsgemeen
schappen zijn alle gedecoreerden ook nog actief op het 
maatschappelijke vlak. Daarom hebben zij deze blijk van 
waardering zeer zeker verdiend! 

Van harte proficiat!

De parochie heeft per jaar één miljoen euro aan kosten.  
Het wordt een steeds grotere uitdaging om inkomsten en 
uitgaven in balans te houden. Daarom is in overleg met het 
bisdom besloten om de financiële middelen die we op korte 
termijn niet nodig hebben te beleggen bij de beleggings
fondsen van het bisdom om zo het rendement te verhogen.

We proberen zo goed mogelijk te communiceren: 
daarvoor hebben we een website, worden activiteitenfolders 
gedrukt en besteden we aandacht aan de jeugdige  
parochianen via het maandelijkse DigiDulfke.

Om de parochie gezond te laten blijven is het  
noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op vrijwilligers. 
We zijn dan ook zeer verheugd dat honderden vrijwilligers 
hun steentje willen bijdragen. We proberen het vrijwilligers
bestand te verjongen.

VIERINGEN IN ONZE KERKEN  
EN KAPELLEN IN DEZE TIJD

Zaterdag 
Best  17.00 uur  SintOdulphuskerk 
Oirschot  18.30 uur  SintPetrusbasiliek
Middelbeers  19.00 uur  H. Willibrorduskerk 

Zondag 
Best  09.30 uur  SintOdulphuskerk 
Middelbeers  10.00 uur  H. Willibrorduskerk 
Oirschot  10.30 uur  SintPetrusbasiliek 
Best  11.00 uur  H. Antoniuskerk 

Dinsdag 
Best  09.30 uur  H. Antoniuskerk  
  (Avondmaalkapel) 

Woensdag 
Best  19.00 uur  tot september: 
Bij droog weer: in de oneven weken in de Mariakapel in  
de Vleut en in de even weken in de SintAnnakapel in Aarle.
Bij regen in de SintOdulphuskerk. 
Na 1 september: in de SintOdulphuskerk

Vrijdag 
Best  19.00 uur  SintOdulphuskerk 
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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VIERINGEN IN ONZE KERKEN  
VANAF 1 JULI

Wat voelde het goed, dat we in juni onze zondagsvieringen 
weer konden hervatten! Het was dan nog met bescheiden 
groepen van maximaal 30 mensen, maar gezien de 
gunstige ontwikkelingen is dit per 1 juli opgeschaald. 
Het aantal kerkgangers is niet meer aan een maximum 
aantal gebonden. Voorwaarde is wél, dat we anderhalve 
meter afstand aanhouden. Omdat we nog altijd de nodige 
maatregelen in acht moeten nemen ter bescherming van 
elkaar, staan we graag even stil bij de belangrijkste dingen. 
Voor het volledige protocol kunt u terecht op de website.

Geen reservering meer nodig
Om een viering bij te wonen, hoeft u vooraf geen 

plaatsen meer te reserveren. Wel blijft de anderhalvemeter
regel natuurlijk van kracht. Vrijwilligers zullen in elke  
viering het aantal aanwezigen tellen. Als dat méér is dan  
100 personen, zal (tijdens de viering) aan u gevraagd worden 
uw naam en contactgegevens op een kaartje te schrijven. 
Daarvoor liggen kaartjes en potloden/pennen klaar in de 
kerk. Vóór de zending en de zegen wordt gezegd, waar u  
het kaartje kunt inleveren. Op deze manier kunnen we als 
parochie voldoen aan de registratieplicht bij meer dan  
100 mensen in één ruimte. 

De viering 
• Bij de ingang van de kerk kunt u uw  

handen desinfecteren. 

• Zitplaatsen in de kerk zijn gemarkeerd.  
Alleen huisgenoten mogen dichter dan  
1,5 meter bij elkaar gaan zitten. Volgt u a.u.b.  
de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw.

• Bij de vredewens geven we elkaar geen hand. Wel wensen 
we elkaar vrede toe. Dat kan door “vrede en alle goeds” 
te zeggen of “de vrede van Christus”. Vriendelijk een 
buiginkje maken kan ook. 

• Er gaan géén collectemandjes rond. U kunt uw bijdrage 
voor het pastoraal werk in de mandjes of in de kist doen, 
achterin de kerk. 

• Ontvangen van de communie. Met voldoende afstand tot 
anderen komt u naar voren en neemt zelf een hostie van de 
schaal. De hosties zijn met inachtneming van alle hygiëne
voorschriften op ruime afstand van elkaar op een schaal 
gelegd. Via de zijkant loopt u terug naar uw plaats. 

• Kinderen die nog niet hun eerste communie hebben 
gedaan worden gezegend zonder aanraking, op de  
voorgeschreven afstand.

Zang en muziek
De afgelopen weken was er nog geen koorzang en 

samenzang mogelijk, omdat dit een verhoogd besmettings
risico inhield. De meest recente inzichten geven aan,  
dat er weer ruimte komt voor koorzang en samenzang.  
We beraden ons erover hoe we dit (weer) in gaan voeren. 

Dopen
Vanaf september kunnen er weer doopvieringen 

worden afgesproken zoals gebruikelijk. De pastor die de 
doop toedient, bespreekt de viering en de bijbehorende 
aanpassingen met de ouders.

Eerste communie
Helaas kon de eerste communie afgelopen voorjaar  

geen doorgang vinden. Deze is nu verplaatst naar de 
nazomer/herfst. We houden meerdere vieringen met  
kleine groepen.

• Sint-Petrusbasiliek, Oirschot: de zondagen 30 augustus 
en 6, 13 en 20 september om 10.30 uur

• Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers: zaterdag  
7 november 14.00 uur en zondag 8 november 10.30 uur.

• Sint-Odulphuskerk en H. Antoniuskerk, Best:  
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de 
vieringen van de eerste communie in Best plaatsvinden.  
De werkgroep informeert de ouders zo spoedig mogelijk.

Voor de andere kerkgangers blijven er 
tijdens de eerste communievieringen maar 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
Wij verzoeken u vriendelijk om in  
deze weekenden zoveel mogelijk voor  
de viering op zaterdagavond te kiezen. 

Vormsel
Het is even onzeker geweest, maar met de huidige 

versoepelingen kunnen we meedelen dat het sacrament van 
het vormsel komend najaar gewoon gevierd kan worden. 
Kinderen van groep 8 en hun ouders worden daarover na  
de zomervakantie geïnformeerd. 

 
Uitvaarten

Uitvaartdiensten kunnen gelukkig weer door méér 
dan 30 mensen worden bijgewoond. In verband met de 
registratie van de aanwezige kerkgangers is het tekenen van 
het condoleanceregister achter in de kerk al voldoende. 
Voorlopig zijn de uitvaartdiensten (eucharistieviering of 
woord en gebedsdienst) nog zonder koorzang en zonder 
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Wij wensen u  
fijne en inspirerende 

vieringen toe.



communie uitreiking, met uiteraard ruimte voor persoonlijke 
inbreng van muziek en teksten. Op korte termijn hopen we 
de koren weer te kunnen inzetten.

Ziekenzalving en ziekenzegen
Een ziekenzalving of zegen kan op de gebruikelijke 

wijze worden toegediend, als de zieke (in verband met 
klachten die mogelijk op corona duiden) negatief is getest 
op het coronavirus. Als dit niet vaststaat of als de testuitslag 
positief is, kiezen we ervoor om de ziekenzalving of zegen 
‘op afstand’, via videobellen, te doen. Dat lijkt afstandelijk,  
maar is al verschillende keren een waardige oplossing 
gebleken. Via bijvoorbeeld whatsappvideobellen wordt er 
een beeld en geluidsverbinding gelegd. De pastor gaat voor 
in gebed en onder zijn begeleiding worden de handelingen 
van handoplegging, zalving en zegen door een of meerdere 
familieleden gedaan. Neemt u bij de vraag naar een  
bediening dus gerust contact op met de pastor van uw kerk. 

Ten slotte
We verlangen allemaal weer naar een zo normaal 

mogelijk leven in alle opzichten; ook met betrekking tot  
ons samen kerkzijn. Ook al zijn de ontwikkelingen rond  
het coronavirus zonder meer hoopgevend te noemen,  
we zullen voorlopig nog wel een tijdje met aanpassingen 
rekening moeten houden. Laten we ons daardoor vooral 
niet te beperkt voelen, maar blij zijn met de mogelijkheden 
die we weer hebben om samen te vieren. Wij wensen u fijne 
en inspirerende vieringen toe! 

Namens het pastoraal team, pastor Wilfred van Nunen

COLOFON
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CONTACTGEGEVENS

U kunt de parochiecentra telefonisch en via e-mail bereiken.
De actuele informatie of ze ook alweer voor bezoek  
geopend zijn kan in de lokale weekbladen en op de website  
geraadpleegd worden.

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
0499  37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
Tot 22 augustus bereikbaar op maandag, dinsdag en  
vrijdag van 9.00  12.00 uur. 
Vanaf 24 augustus: op werkdagen van 9.00  12.00 uur.
Pastorie: 0499  37 12 95 
Email: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499  37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
Voorlopig bereikbaar op woensdag en vrijdag  
van 10.00  12.00 uur.
Email: 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.
Email: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
013  514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
Bereikbaar in juli op donderdag van 9.00  11.00 uur. 
Telefonisch ook op maandagochtend. 
Vanaf half augustus bereikbaar op maandag en donderdag  
van 9.00  11.00 uur.
Voor spoedgevallen: 06  39 36 97 84
Email: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
Email: bestuur@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
Email: info@odulphusvanbrabant.nl
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87
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