
“Locus iste a Deo factus est, 
Inaestimabile sacramentum irreprehensibilis est” 

“Deze plaats is door God gemaakt,
een onschatbaar mysterie, onaantastbaar is Hij”

Zo luidt een klassiek lied uit de oude Gregoriaanse traditie dat vaak 
gezongen wordt bij een kerkwijding. Het drukt iets uit van de bijzondere 
betekenis van een kerkgebouw. Veel kerken worden binnenkort extra 
bezocht, mensen lopen tijdens hun vakantie vaak een kerk binnen. Vroeger 
werden kosten noch moeite gespaard bij de bouw en inrichting van een 
kerk. Zo gaf men inhoud aan het geloofsleven en hun verbondenheid met 
de gemeenschap.

Voor katholieken is een kerk een gebouw dat gewijd is, aan de profaniteit 
onttrokken, geconsacreerd. Daardoor is het een heilige, sacrale plaats 
geworden.

In het buitenland wordt nog vaak om stilte gevraagd in de kerken. Dat 
heeft met deze visie te maken: de centrale plek van het tabernakel, waarin 
het Eucharistisch Brood wordt bewaard, het altaar, beeld van Christus, de 
Heiligenbeelden die allen een deugd symboliseren.

Heel anders dan een protestantse kerk die in beginsel niet sacraal wordt 
beleefd anders dan tijdens de uren waarop men rond Woord en Sacrament 
samenkomt. Daar is overigens niets mis mee, maar is een andere beleving.

Mocht u op vakantie gaan, laat de mystieke kant van de kerk dan eens op u 
inwerken. Voel het sacrale karakter wat door de eeuwen heen onze kerken 
kenmerkt. U hoeft daarvoor overigens niet op vakantie. In onze eigen 
kerken kunt u het ook beleven.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Zomerreces?
De komende week wordt onze 
kerk grondig gepoetst. Natuurlijk 
is onze interieurgroep elke week 
actief en zorgt ervoor dat het ge-
bouw er schoon uitziet. Maar, hoe 
groot hun inzet ook is, sommige 
zaken blijven liggen. Het poetsen 
van alle koperwerk b.v. is zo’n 
karwei. Daarom wordt assistentie 
van vrijwilligers gevraagd om dat 
extra werk te doen. Zo zorgen we 
er samen voor dat onze kerk pico-
bello de zomer in kan.

De siergroep en bemanning krij-
gen het de komende weken iets 
rustiger. Ook de koster, die zorgt 
voor het ‘Verhaal en gebed van 
de week’ mag het wat kalmer aan 
doen; het ‘Vakantiegebed’ wordt 
meerdere weken gebruikt.

Gaat iedereen met zomerreces? 
Nee, de kerkberichten in Groei-
end Best, de vieringen op zondag 
en dinsdagochtend, het werk op 
het kerkhof, de was, de activiteiten 
van de contactgroep, de ziekenbe-
zoekgroep, pastoraatsgroep, etc. 
gaan gewoon allemaal door! De 
werkgroep is al begonnen met de 
voorbereidingen voor het Vorm-
sel. Die viering gaat op 12 novem-
ber plaatsvinden. De werkgroep 
‘Eerste Communie’ is al bezig met 
de voorbereiding voor 2017! Met 
reces? Niet echt, maar in de va-
kantieperiode soms wel een tandje 
lager…

Vieringen
Zondag 10 juli, 11.00u: 
Eucharistieviering pastor Papen-
burg, m.m.v. Jan Kievit (organist) 
Intenties: Bep Papenburg, bijzon-
dere intentie.
Doop: Lana Leenderts
14.00u: Schelpjesviering

Dinsdag 12 juli, 09.00u: 
Woord- en communieviering in de 
Avondmaalkapel met aalmoeze-
nier Van Lieverloo
Intenties: Bijzondere intentie.

Korte berichten:
• De collecte slachtofferhulp van 
afgelopen week heeft €108,56 op-
gebracht.
• Op zondag 10 juli is er, na de H. 
Mis, van 11.00u-12.00u een tuin-
concert in de pastorietuin. Wij 
beginnen met een kopje koffie of 
thee en een worstenbroodje. Het 
programma is samengesteld door 
Olga van der Pennen. Medewer-
king verlenen “The Best Voices of 
Rotery” (een koor van de leden 
van de Rotary Best-Oirschot), Jean 
Pennings (saxofoon) en Marie An-
nick Canoy (fluit). Jonge muzikan-
ten van 4-16 jaar zullen op een 
digitale pianospelen. Dit concert 
is bedoeld als bedankje, aan alle 
weldoeners en vrijwilligers van de 
Sint-Odulphuskerk. Zeer de moei-
te waard!
• In het kader van de vierjaargetij-
den zal op 11 september (tijdens 
het weekend van open monu-

mentendag), van 15.00u-16.00u 
een laatste orgelconcert plaats-
vinden. Daarmee sluiten we een 
jaar af waarin we de jaargetijden 
steeds hebben ingeluid met een 
orgelconcert om onze mooie Sint-
Odulphuskerk en het Vollebegt-
orgel toegankelijk te maken voor 
zo veel mogelijk mensen.
Dré Brouwers, pastor.

Vieringen
Woensdag 6 juli, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariaka-
pel in De Vleut
Intenties: Maria Hulsen-van Rooij, 
Jo van Overbeek-van Dijk, Willem 
en Miet van Rooij-Verouden en 
overleden familie.

Vrijdag 8 juli, 19.00u: 
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel
Intenties: Bertha Spierings-Bres-
sers (verjaardag).

Zaterdag 9 juli, 17.00u:  
Eucharistieviering m.m.v. de Can-
tors
Intenties: Ouders Appeldoorn-
de Koning en overleden familie, 
Frans van de Sande.

Zondag 10 juli, 09.30u: 
Eucharistieviering met gemengd 
en gregoriaans koor
Intenties: Familie van Vlokhoven-
Pijnenburg, Dien van Loosdregt 

(verjaardag) en Janus van Loos-
dregt en schoonzoon Ad (verjaar-
dag), ouders van de Sande-van 
Roy en overleden familieleden, 
Nard en Lena Hazenberg, Janus 
Walravens, Familie van Rooij-van 
de Meerendonk, Jgt. Chiel van de  
Poll.
Gedoopt: Milan Kant


