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Op 1 september 2013 zijn de parochies in Best,
Oirschot-Spoordonk en de Beerzen opgegaan in
de R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant.
Met deze nieuwsbrief brengen we u het komende
anderhalf jaar regelmatig op de hoogte van al het
nieuws in deze parochie; daarnaast ontvangt u
voor de lokale berichten zoals gebruikelijk
uw eigen vertrouwde parochieblad.
In dit nummer blikken we terug op de
presentatie van het nieuwe pastoraal
team en het bezoek van de bisschop.
Op een aparte bewaarpagina vindt u een
overzicht van alle kerstvieringen. Om het
kerstgevoel compleet te maken, geven we u
een overzicht van de vele kerststallen in onze
parochie. Het pastoraal team, het bestuur en
de contactgroepen wensen u een zalig kerstfeest
en een goed en gezond 2014 toe!

INSTALLATIE PASTOOR
EN PRESENTATIE
PASTORAAL TEAM
Als de weersomstandigheden een voorteken
zijn, dan gaat de nieuwe parochie Sint-Odulphus
van Brabant een zonnige toekomst tegemoet!
Op zondag 10 november 2013 is in het
bijzijn van veel parochianen uit Best,
De Beerzen, Spoordonk en Oirschot in de Sint-Petrusbasiliek
pastoor L. Spijkers door hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts
geïnstalleerd als pastoor van de nieuwe parochie.

Contactgegevens kerken
Parochiecentrum 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 parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Gesloten van 24 december 2013 tot en met 2 januari 2014
Parochiesecretariaat Antoniuskerk Best

0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best,
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur,
e-mail info@antoniusparochie.nl
Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk

0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot,
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en
donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur,
e-mail secretariaat@petrusparochie.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 secretariaat@parochiedebeerzen.nl

Uit handen van de hulpbisschop
ontving pastoor Spijkers eerst de sleutel
van de kerk (symbool voor de bestuurs
taak). De andere vier symbolen die
bij de installatie horen, gaf de pastoor
vervolgens door aan de leden van het
pastoraal team: het Evangelieboek
(voor de verkondigingstaak) aan pastor
D. Brouwers, de kelk en de hostieschaal
(voor de bediening van de sacramenten)
aan aalmoezenier P. Versteegh, de
brandende kaars (voor het herderschap)
aan pastor W. van Nunen en een
relikwie van de Heilige Odulphus
(voor de eenheid in de nieuwe parochie)
aan aalmoezenier J. van Lieverloo.
Geïnspireerd door het thema van de eucharistieviering
‘Samen staan we er achter, samen gaan we er voor’ gaat de
jonge parochie, met zeer oude en gewaardeerde wortels in
de voormalige parochies, vol goede moed verder op weg.
Tot slot nog een cadeautje voor de parochiekerk:
de onthulling van het eigen basiliekwapen.
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M 25 FOR A BETTER LIFE
door: Pastor Wilfred van Nunen
Het doel van de jongerengroep M 25 is om mensen te
helpen. Daartoe laat de groep zich inspireren door het
evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25: “Wat je voor
de minsten der mijnen gedaan hebt, dat heb je voor mij
gedaan.” Hieruit valt op te maken dat we God het beste
dienen door ménsen van dienst te zijn. In het bijzonder
de mensen die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn.

Met die gedachte heeft M 25 in het voorjaar een
spelletjesavond gehouden voor mensen met een lichte vorm
van dementie in een Oirschots verzorgingshuis. Het werd
een bijzondere ontmoeting van jongeren met ouderen!
Een andere keer hebben ze bloemstukjes gemaakt en bij
zieken thuisgebracht. Onlangs heeft de groep in het kader
van Allerzielen wenskaarten gemaakt en verstuurd naar
mensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.
Op zondag 22 december aanstaande zullen ze een steentje

bijdragen aan de levende kerststal in de pastorietuin ten bate
van de Voedselbank.
Zo willen we jongeren laten ervaren, dat geloven vooral
een kwestie van doen is en dat het nog leuk is óók! Na de start
in Oirschot hopen we M 25 ook in Best en De Beerzen tot
leven te laten komen. Meer weten? Contactpersoon is Sandra
Evers, telefoon 06-517 236 37, e-mail sandra.evers@xs4all.nl

WANDELEN DOOR DE VELDEN
MET DE VELDWERKERS
door: Pastor Dré Brouwers
Op 16 september hebben we met ons pastoraal team een
uitstapje gemaakt naar Zuid-Limburg. Naar Vijlen, Lemiers,
Holzet en Maastricht. De kerk van Vijlen, het dorp van
mijn jeugd, is ontworpen door Karl Weber, de architect
die ook de Sint-Odulphuskerk van Best ontworpen heeft.
Na een kopje koffie met kruisbessenvlaai, hebben we een
wandeling van ruim 8 kilometer gemaakt, over een oude
Romeinse weg naar Lemiers en vandaar naar Holzet.
Na de lunch zijn we naar Maastricht vertrokken, waar
we door de deken rondgeleid werden in de Sint-Servaas.
Bij het graf van Sint-Servaas hebben we een korte
gebedsdienst gehouden.

Een dag vol bijzondere ervaringen van herkenning en
vervreemding. In Lemiers staat een heel oud kerkje toegewijd
aan de H. Catharina van Alexandrië. Het is beschilderd in
de Cobra-stijl door Hans Truijen. Dit kerkje, geladen met
geschiedenis en overgoten met moderne kleuren in wilde
kinderlijke voorstellingen, vormde een fel contrast met de
rijpe evenwichtige schoonheid van de Sint-Servaas. Het gaf
ons een indruk van religie door de tijd heen en wat het met
mensen doet.

Wij bezoeken kerken, maar wij zijn veelal voorbij
gangers in de tijd. De gebouwen houden iets vast. Ze getuigen
ervan, door bouwstijl en kunst. Soms zelfs lukt het om nieuwe
generaties te raken met oude kunstvormen. Toch is het de
kwetsbare verbondenheid van gelovigen, die de Heer nabij
willen hebben en daarom al hun povere inspanningen doen
om het evangelie te beleven, dat de ware godsdienstigheid
oplevert bij ons christenen. Daarbij ervaren wij hoe hard we
elkaar nodig hebben, als wij echt om God geven. Voor ons als
team was het een waardevolle dag van vriendschappelijkheid
en hoop op een goede samenwerking.
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ELKE KERK HEEFT ZIJN EIGEN VERHAAl
Kent u ze allemaal: de kerken van onze nieuwe parochie?
Misschien kent u ze alleen van de foto of van het
‘voorbijgaan’. Maar welke bijzondere geschiedenis schuilt
er achter de portalen van deze kerken? Wist u dat vijf ervan
officieel een rijksmonument zijn? Dat zegt wel iets over de
cultuurhistorische waarde. Hieronder vindt u een korte
beschrijving van deze kerken. Wilt u meer weten? Kijk dan
op de website van deze kerken of loop eens binnen.

Bekend zijn ook de ‘schaapjesramen’ die de gelovigen
voorstellen: ze gaan allen in de richting van het altaar.
Ook de zeven sacramenten zijn hierin uitgebeeld.
Twaalf jaar geleden werd de kerk grondig gerenoveerd.
Architect Toon Bullens was verantwoordelijk voor de
wijzigingen in inrichting en kleurstelling. Het open, warme,
ingetogen karakter van de kerk is behouden gebleven, zelfs
nog versterkt. www.antoniusparochie.nl

Sint-Odulphuskerk,
Hoofdstraat 35, Best

De huidige Sint-Odulphuskerk is in feite de derde
kerk op deze plaats. Het eerste kerkgebouw ontstond door de
verbouwing van het geboortehuis van Sint-Odulphus tot een
houten kapel. In 1437 werd deze kapel vervangen door een
stenen bouwwerk. De huidige kerk (architect Karl Weber/
bouwpastoor Th. van der Velden) werd in 1882 geconsacreerd
door Mgr. Godschalk. De toren dateert van 1884.
Met name Van der Geld en Custers vervaardigden
beelden voor de huidige kerk, laatstgenoemde maakte ook
het fraaie retabel voor het hoogaltaar. Van de originele
beglazing (Lommen) is weinig over, veel is naoorlogs
(Van Hoek). Sinds 1999 is de kerk een rijksmonument.
www.sint-odulphus.nl

H. Willibrorduskerk,
Willibrordstraat 16, Middelbeers

In 1925-1927 werd aan de Willibrordstraat, toen
Kerkstraat, in Middelbeers een nieuwe kerk gebouwd.
De bouwpastoor was pastoor Van der Meijden. De kerk
werd naar een ontwerp van architect L. Kooken gebouwd.
Het is een driebeukige kruiskerk met lager aangezet
zevenhoekig koor en toren, gebouwd in art-decostijl.
De gekoppelde vensters worden gescheiden door bakstenen
stijlen en bezitten een glas-in-loodvulling. De kerk heeft
zadeldaken, de toren een tentdak en de noordelijke aanbouw
een schilddak. Aan de oostzijde wordt een deel van de gevel
ingenomen door de toren, aan de westzijde door een drie
zijdige kapel. In de nok van de topgevel staat in een nis het
beeld van de H. Willibrodus. De kerk is een rijksmonument.
www.parochiedebeerzen.nl

H. Antoniuskerk,
Wilhelminaplein 157, Best

De naam van pastoor J. Duffhauss is onlosmakelijk
verbonden aan deze kerk. Hij was eerst bedrijfszielzorger,
daarna bouwpastoor en na ongeveer tien jaar werkzaam
geweest te zijn in Best: pastoor, met een nieuwe kerk.
De architect was ir. Cees Geenen uit Eindhoven. Glazenier
en kunstschilder Pierre van Rossum uit Boxtel ontwierp
een aantal gebrandschilderde ramen en beschilderde het
grote eikenhouten altaarkruis dat in het priesterkoor hangt.
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H.H. Andreas en Antoniuskerk,
Kerkstraat 10, Oostelbeers

In 1933-1934 werd deze kerk in Oostelbeers gebouwd
in traditionele stijl met neogotische elementen. Architect
was M. van Beek uit Eindhoven en bouwpastoor was
pastoor Van de Sande. De kerk is door een gang verbonden
met de pastorie. Op de kerk staat een klokkentorentje met
spits. De toren staat tegenover de kerk.
In het priesterkoor zijn in 1941 muurschilderingen
aangebracht door de bekende schilder Charles Eyck, voor
stellende de H. Andreas, Antonius, Lucia, Barbara en de
kruisiging van Christus. Ook de glas-in-loodramen zijn van
zijn hand. Daarnaast maakte Eyck enkele schilderingen op
chamotte tegeltableaus, die de doop van Jezus voorstellen.
Verder verzorgde hij een schildering van de H. Adrianus van
Best en de H. Odulphus op de wanden in de doopkapel.
Ook deze kerk is een rijksmonument.
www.parochiedebeerzen.nl

Heilige Bernadettekerk,
Bernadettestraat 2, Spoordonk

Dit rijksmonument is in 1935-1936 gebouwd
in romaanse stijl. Architect was A. Rats uit Blerick.
Kenmerkend zijn enerzijds de eenvoud en het gebruik van
veel baksteen, en anderzijds de extra groot uitgevoerde
steunberen en trapgevels. Van 1948 tot in de jaren vijftig
fungeerde de Heilige Bernadettekerk in de tijd na Pasen als
bedevaartsoord. Twee achtereenvolgende zondagen in het
jaar zat de kerk vol met pelgrims van ver buiten Spoordonk.
www.bernadetteparochie.nl

Sint-Petrusbasiliek,
Markt 1, Oirschot

In 1268 werd de Sint-Petruskerk aan de Markt gesticht,
maar deze brandde in 1462 af. De herbouw werd pas rond
1515 voltooid. Het kerkgebouw is opgetrokken uit baksteen
met banden en blokken van tufsteen, kenmerkend voor de
Kempische gotiek. In 1627 werd de ca. 27 meter lange spits op
de toren door bliksem getroffen en werd een kleine kap aangebracht. Door verwaarlozing stortte de zuidwestelijke kant
van de toren in 1904 in. In 1911 was de restauratie hiervan voltooid, al had de kap wel een neogotisch uiterlijk gekregen.
Op 2 oktober 1944 werd de kerk tijdens de bevrijding van
Oirschot in brand geschoten en brandde het bovenste deel
van de kerk af. Ook het interieur, inclusief de fraaie koor
banken uit 1508-1511, ging in vlammen op. In de jaren
1945-1952 werd de kerk gerestaureerd en in de jaren 1960-1963
werd de toren hersteld naar de situatie vóór 1904. Sinds 1966
staat het gebouw op de lijst van rijksmonumenten en in 2013
is de kerk tot basiliek verheven. www.petrusparochie.nl

EERSTE KENNISMAKINGSAVOND GOED BEZOCHT
Op 25 november vond in Oirschot en Spoordonk de
eerste kennismakingsavond plaats voor alle parochianen.

De avond begon met een gebedsdienst in de kerk
van Spoordonk, waarbij veel Bestenaren en Beerzenaren
verrast werden door de flinke omleidingsroute. Daarna ging
iedereen naar In ’t Zand in Oirschot voor vier presentaties:
over de eretekenen van de basiliek, de kapel van de Heilige
Eik, de rouwverwerkingsgroep en jongerengroep M 25.
Vertegenwoordigers van de Oirschotse gilden demon
streerden hoe de processie naar de Heilige Eik verliep.
In totaal kwamen maar liefst 110 parochianen uit alle
dorpen naar deze eerste kennismakingsavond!
De volgende avonden zijn gepland in februari
2014 (in Best) en in april 2014 (in de Beerzen).
We houden u op de hoogte van de data en de programma’s!
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HERDERLIJKE VISITATIE BEST - OIRSCHOT
De bisschop startte zijn herderlijk bezoek aan Best
en Oirschot op 7 oktober met een eucharistieviering in de
H. Antoniuskerk. Het pastoraal team van de nieuwe
parochie ging mee voor in de dienst. De kerkbezoekers
kwamen niet alleen uit de Antoniusparochie, maar ook uit
andere parochies die deel uitmaken van Sint-Odulphus van
Brabant. Een betrokken monseigneur sprak de aanwezigen
toe: “Ik ben hier om te leren hoe we het beste met elkaar
kunnen communiceren en het geloof verdiepen.” Na de
viering konden de aanwezigen onder het genot van een kopje
koffie, met elkaar of met de bisschop en pastores praten.
Hierna stond een bezoek aan Bestwijzer op het programma.

Daar werd hij welkom geheten door burgmeester Van Aert.
De bisschop wilde een beeld krijgen van wat er onder de
mensen en bedrijven in Best leeft. Ook bracht hij een bezoek
aan het Eetpunt in Bestwijzer, waar op dat moment de lunch
voor ouderen in volle gang was, maar de bisschop toch velen
de hand schudde.
’s Middags bracht de bisschop een bezoek aan Oirschot
en Spoordonk. Hij bezocht hier onder meer een gebedsdienst
voor vormelingen, een gastoudergroepje voor vormelingen,
een boerderij, het nieuwe KBO-gebouw en de vormelingen
van de Plataan, Antoniusschool en Korenbloem. Al met al
was het een geslaagd bezoek aan onze nieuwe parochie!

BEZOEK BISSCHOP AAN DE BEERZEN
Het bezoek van bisschop Hurkmans aan De Beerzen
op 8 oktober begon met een eucharistieviering in verzorgings
centrum de Vestakker, samen met de aalmoezeniers Paul
Versteegh en Jan van Lieverloo. De dienst werd opgeluisterd
door seniorenkoor Zang doet Leven en bijgewoond door
nagenoeg alle bewoners. Na afloop was er een genoeglijk
samenzijn met de bewoners, die het bezoek erg waardeerden.
Vervolgens bezocht hij het kapelletje in Westelbeers,
waar Trees Neggers tekst en uitleg gaf over de geschiedenis en
betekenis van de kapel. Hij was de eerste bisschop die sinds
de oprichting van de kapel in 1637 de kapel bezocht.
Daarna werd het oude kerkje in Middelbeers bezocht.
Dit kerkje maakte indruk op de bisschop, want dit was
nu een sprekend voorbeeld hoe een kerk, aan de eredienst
onttrokken, toch een zinvolle betekenis kan hebben in de
gemeenschap.
In Oostelbeers werd de toren met daarin de nieuwe
Mariakapel bezocht, een zeer gewaardeerd initiatief van de
bewoners. Ook de kerk zelf maakte grote indruk op de
monseigneur. Hij bleek een groot liefhebber van Charles Eyk,
van wie schilderingen zijn te bewonderen in het priesterkoor,

de glas-in-loodramen en het tegeltableau in de doopkapel.
Ook hoorde hij hier over eventuele mogelijkheden om deze
mooie kerk voor Oostelbeers te behouden als dorpscentrum.
Terug in Middelbeers, na een kop soep en broodjes,
ging de bisschop kennismaken met afgevaardigden van de
diverse werkgroepen. De tijd was te kort om alle vragen
van de mensen te beantwoorden. Om klokslag 20.30 uur
was het hoog tijd om het bezoek af te sluiten met een korte
slotviering, opgeluisterd door jongerenzanggroep No Limit.
De bisschop sloot af met de woorden dat hij De Beerzen
nooit meer zal vergeten en dat de kerk een gemeenschap van
mensen is, zoals de huidige Paus benadrukt.
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WIE GAAT ER MEE NAAR LOURDES?

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Laat het ons
weten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het Bisdom
van ’s-Hertogenbosch een diocesane bedevaart naar
Lourdes. Bisschop Hurkmans nodigt alle nieuwe parochies
uit om met hem mee te pelgrimeren.

De nieuwe parochie Sint-Odulphus van Brabant wil
samen met pastoor Spijkers als geestelijk begeleider met een
flinke groep deelnemen aan de bedevaart naar Lourdes.
Onze groep zit bij elkaar in hetzelfde hotel. Deelname kost
€ 869 per persoon op basis van een tweepersoonskamer en
volpension. Exclusief reis- en annuleringsverzekering.

• Jo Lips (Odulphus Best), telefoon 0499 - 37 33 43,
e-mail jolips@onsmail.nl
• Carin Vennix (de Beerzen), telefoon 013 - 514 24 78,
e-mail carinvennix@upcmail.nl
• Harry Verkuijlen (Antonius Best), telefoon 0499 - 39 53 29,
e-mail hjcverkuijlen@onsbrabantnet.nl
• Sjan Smetsers (Spoordonk), telefoon 0499 - 57 26 77
• Annelies van de Ven (Oirschot), telefoon 0499 - 57 60 72,
e-mail anneliesvandeven@hetnet.nl
• Pastoor Leendert Spijkers, telefoon 06 - 51 06 99 13,
e-mail pastoorspijkers@odulphusvanbrabant.nl

EVEN VOORSTELLEN … CINTHIA VAN DEN BIGGELAAR
“Ik ben in 1987 geboren in Raamsdonksveer en studeer
Theologie aan de Fontys Hogeschool te Utrecht waar ik
mijn master Pastoraal werk doe. Ik word opgeleid tot
pastoraal werkster in een parochie. Vanuit die opleiding
loop ik bij u in de parochie tot eind 2014 stage. Hieraan
gaat natuurlijk een verhaal vooraf, want iemand van 26 die
werkzaam wil zijn als pastoraal werkster is in deze tijd niet
meer zo vanzelfsprekend.

Tot nu toe heb ik geen
moment spijt gehad van mijn studie
en mijn keuze voor het pastorale
werkveld. Ik vind het bijzonder
dat ik vanuit mijn geloof mijn steentje mag bijdragen aan
de opbouw van de geloofsgemeenschap, waar wij allen een
belangrijke plaats in hebben.”

In mijn vrije tijd was ik al jaren actief in mijn thuis
parochie. Ik ben hier begonnen als acoliet en als lid van
het jongerenkoor. Daarnaast was ik actief in tal van werk
groepen. Ook heb ik jongerenactiviteiten in het bisdom
Breda mee opgezet en vormgegeven. Op mijn 16de had ik
regelmatig gesprekken met onze pastoor. Tijdens een van
die gesprekken vroeg hij mij: ‘Is het iets voor jou om
Theologie te gaan studeren?” Ik was tot dan nooit met die
vraag bezig geweest. Ik wist niet eens wat Theologie was.
Ik ging erover nadenken en langzamerhand begon het te
kriebelen. Toch ben ik niet onmiddellijk na mijn middelbare
school met de Theologiestudie begonnen. Ik heb eerst
opleidingen doorlopen in de zorg. Ondertussen groeide
mijn verlangen om te gaan werken in het parochiepastoraat.
Ik was bezig met vragen als: Wat is nu echt belangrijk in
het leven? En wat zou ik nu echt met mijn leven willen?
Mensen in mijn omgeving begonnen ook te vragen of
het beroep van pastoraal werkster niets voor mij was.
Op mijn 21ste ben ik aan de Theologiestudie begonnen.
De opleiding duurt in totaal 7 jaar. Ik zit nu in de laatste
fase van de studie en ik ben nu gekomen aan mijn pastorale
stage die ik bij u in de parochie mag lopen.
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Sint-Odulphus van Brabant
Kerstbijlage
december 2013

VIERINGEN MET KERSTMIS
De dagen zijn kort en Kerstmis komt eraan: de geboorte
van Jezus Christus. Kerstmis is een feest van warmte en
gezelligheid, maar ook van bezinning en aandacht voor
elkaar. Het bijwonen van de nachtmis, de herdertjesviering
of de viering op eerste en tweede kerstdag vormt het
traditionele hoogtepunt van Kerstmis. Hieronder vindt u
de aanvangstijden van alle vieringen in de verschillende
kerken en kapellen.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35, Best

24 december 22.30 uur Nachtmis, m.m.v. van het
Gemengd Koor (vanaf 22.00 uur
liederen en teksten)
25 december 09.30 uur Herdertjesviering: alle kinderen
kunnen verkleed als herder, engel
of schaap komen
25 december 11.00 uur Hoogmis m.m.v. Gemengd Koor
26 december 09.30 uur Viering m.m.v. de Cantors

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

24 december 18.30 uur Kerstviering voor de allerkleinsten
en allen die samen willen bidden
en zingen, muzikale ondersteuning
Antoinette van Roosmalen
24 december 20.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Brouwers, muzikale onder
steuning G. Beenker (organist) en
B. van Hoof (zang)
25 december 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger
vicaris-generaal Van den Hout,
met zang van het KVO-ZLTOkoor o.l.v. mevr. Beris
26 december 11.00 uur Woord- en communiedienst,
muzikale ondersteuning
Antoinette van Roosmalen

H.H. Andreas en Antoniuskerk,
Kerkstraat 10, Oostelbeers

24 december 16.30 uur Peuterviering
24 december 23.00 uur Jongerenviering met zang van
No Limit
25 december 10.30 uur Viering met zang door het
Gemengd Koor

H. Willibrorduskerk,
Willibrordstraat 16, Middelbeers

24 december 16.00 uur Peuterviering
24 december 18.30 uur Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor
24 december 20.30 uur Viering met zang door
de Bèrse Canonici
25 december 09.00 uur Viering met zang door
het Dameskoor
26 december 10.00 uur Viering met samenzang

Sint-Petrusbasiliek, Markt 1, Oirschot

24 december 18.00 uur Gezinsviering met pastor
Van Nunen en zang van
het Kinderkoor
24 december 20.00 uur Woord- en communieviering met
zang van het Dameskoor
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 Viering met pastor Van Nunen en
zang van het KVO-koor

H. Bernadettekerk,
Bernadettestraat 2, Spoordonk

24 december 20.00 uur Gezinsviering met pastoor Spijkers
en zang van het Kinderkoor
24 december 22.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van The Singing Voices en
Carpe Diem
25 december 09.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
26 december 09.15 uur Viering met pastor Van Nunen en
Fanfare Concordia
Meer ‘vieringen met Kerstmis’: zie achterkant.

pag 1 • Kerstbijlage • dec 2013

Kapel St. Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

Vervolg ‘vieringen met Kerstmis’.

24 december 17.45 uur Eucharistieviering met zang van
de Naklank
26 december 10.00 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij

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

KERSTSTALLEN IN DE BUURT
Ieder jaar in december wordt onze regio gekleurd door
prachtige kerststallen. We vinden ze in alle maten, kleuren,
geuren ... maar elke stal vertelt hetzelfde verhaal:
de herinnering aan de geboorte van Jezus.
Van kleine, intieme kerststallen tot levensgrote en levende
kerststallen. In een kerk, bij een kapel in een besneeuwd
buurtschap of in een pastorietuin. Snuif de sfeer van
Kerstmis op met een leuke kerststallenroute en natuurlijk
sluit u deze wandeling, fietstocht of autorit af met een
beker ‘heerlijke’ chocolademelk. Veel plezier!

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35, Best
25 december
26 december
28 december
29 december

12.00 - 16.00 uur
12.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

H. Willibrorduskerk,
Willibrordstraat 16, Middelbeers
25 december
26 december

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december

Montfortkapel, Montfortlaan 12a, Oirschot
13 december

19.00 uur
Viering met pastor Van Nunen en zang
van het Kinderkoor.
Aansluitend wordt de kribbe met het kindeke Jezus
in een lampionnenoptocht naar de Kerststal bij de
Sint-Antoniuskapel in Straten gebracht.

Levende kerststal bij de
Sint-Antoniuskapel,
Straten/De Bollen, Oirschot

H.H. Andreas en Antoniuskerk,
Kerkstraat 10, Oostelbeers
24 december
25 december

14 december 2013 tot 7 januari 2014
dagelijks
9.00 - 21.00 uur
www.buurtschap-straten.nl

vóór en na de vieringen
van 16.30 en 23.00 uur
vóór en na de viering
van 10.30 uur

H. Bernadettekerk,
Bernadettestraat 2, Spoordonk
25 december

Levende kerststal in de Pastorietuin,
Nieuwstraat 17, Oirschot
22 december

17.00 - 19.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Mariakapel bij De Vleut, Best
21 december

18.00 uur
Opening met een optocht
vanaf het pannenkoekenhuis
22 december 2013 t/m 5 januari 2014
dagelijks
10.00 - 20.00 uur

Sint-Petrusbasiliek,
Markt 1, Oirschot
25 december
26 december

12.00 - 16.00 uur

11.30 - 16.15 uur
11.30 - 16.15 uur
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