Nieuwsbrief

nummer 5, december 2014
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 regelmatig
op de hoogte van al het nieuws in de
parochie. Daarnaast ontvangt u voor
de lokale berichten het vertrouwde
plaatselijke blad.
Dit nummer staat in het teken
van het naderende kerstfeest.
Op pagina 4, 5 en 6 vindt u een
overzicht van alle vieringen en
activiteiten in de kersttijd.
Het pastoraal team, het parochiebestuur en de contactgroepen
wensen u een Zalig Kerstmis en
een Voorspoedig Nieuwjaar.
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Kerststal met beelden gemaakt door vrijwilligers
in de H. Willibrorduskerk in Middelbeers.

Door: pastor Dré Brouwers
vluchtelingen van vandaag? Maar er zou wel eens iets heel
anders dringend nodig kunnen zijn. Het is misschien nodig
om te kijken naar onze wereld met een heel ander gevoel.
Oorlogen zijn er altijd geweest en zullen er misschien altijd
zijn. Ze hebben nog nooit de hoop weten te doden en de
Op veel plaatsen staat onze wereld ook nu in brand.
goedheid van mensen hebben ze ook niet uitgeroeid.
Op een vreemde manier vechten moslims tegen elkaar,
Het christendom en ook de andere grote godsdiensten
zoals wij christenen 500 jaar geleden tegen elkaar
zijn ook vandaag nog een voortdurende bron van inspiratie,
gevochten hebben bij het begin van de reformatie.
ondanks al dat menselijk falen. Misschien mag Kerstmis
Wat doen wij met onze geschiedenis?
dit jaar wel geen eiland meer zijn in een
Maakt het zien van dergelijke parallellen Het is misschien nodig om sprookjesachtige omgeving voor de
ons wijzer? Of blijven wij naïef en raakt
welgestelden van deze aarde. Dan kan
ons al dat lawaai niet echt, omdat het ver te kijken naar onze wereld het beter een lastige herinnering worden
van huis en van onze welvaart afstaat?
aan mensen die moesten vluchten.
En die vluchtelingen dan? Over onze
met een heel ander gevoel. Dan voelen wij tenminste de onmacht
rijke Europese landen worden zij maar
om wat zich in onze wereld afspeelt.
mondjesmaat verspreid. Terwijl wij christenen nu juist
Wie weet komen wij in beweging om een mens te
vanaf het begin weten hoe belangrijk vluchtelingen kunnen
ontmoeten en misschien te helpen die ergens voor vluchten
zijn. Midden in het kerstverhaal komen ze voor; een man
moet. Wie met de warmte van het kerstkind in zijn ogen
en een vrouw en een kind, die moeten vluchten voor
kijkt, zal zoiets zeker zoeken en ook vinden. Dan gebeurt in
geweld. Misschien hebt u uw beurs al geopend voor de
ons iets nieuws! Een zalig kerstfeest.
Een eeuw geleden, in 1914 begon een van de meest
afschuwelijke wereldoorlogen. Heel naïef, dacht men
vóór Kerstmis weer thuis te zijn. Zo zeggen de berichten
van dat verschrikkelijke begin. Het is heel anders gegaan.
Nu lijken wij wijzer geworden. Maar is dat wel zo?
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Per 1 januari 2015 treedt het nieuwe bestuur voor de
parochie Sint-Odulphus van Brabant aan. Dit bestuur
neemt het stokje over van het huidige interim-bestuur
dat sinds de fusie op 1 september 2013 in functie was.
Het nieuwe bestuur dankt het oude bestuur voor het
vele werk dat in deze tijd is verricht!

Deze avond wordt
georganiseerd door M25,
een jongerenwerkgroep van
de parochie die zich inzet voor anderen.

Het nieuwe bestuur, dat vol goede moed gaat beginnen,
wordt voor vier jaar door bisschop A. Hurkmans benoemd
en is bereikbaar per post: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,
of per e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl.
Staand, v.l.n.r.: Han Struijs uit De Beerzen (penningmeester),
pastoor Leendert Spijkers, Toon van den Oord uit Spoordonk
(materieel beheer en aanbestedingen), Gerard Beenker uit Best
(vicevoorzitter), Jan van Vroenhoven uit De Beerzen (Bouwzaken).
Zittend, v.l.n.r.: Marieke Lieshout uit Oirschot (secretaris),
Theamarie Geilleit-Goossens uit Best (Communicatie en Vrijwilligers).
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Met dit benefietconcert wordt geld ingezameld voor de
volgende goede doelen:
1. Needs For Children in Kameroen, voor een kraamafdeling.
2. Oyugis Integrated Project in Kenia, voor een school voor
weeskinderen.
Het is een avond vol spectaculaire optredens en dat alles in
een prachtig mooie kerstsfeer! Uiteraard is er ook wat te eten
en drinken.

Odulphuswandeling op
22 januari 2015 in Oirschot
Georganiseerd door de Werkgroep TOP-overleg

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
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
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

Dat er in Oirschot afbeeldingen en
andere objecten zijn die betrekking hebben op
Sint-Odulphus, is bij velen van u vast en zeker
bekend. Er is een Sint-Odulphusstraat, de Scouting
in Oirschot draagt de naam van de heilige, op de
plek waar nu basisschool de Linde staat stond
vroeger de Sint-Odulphusschool, en in de Sint-Petrusbasiliek
staat een Sint-Odulphusaltaar waarop veel elementen van zijn
leven te zien zijn. Om hier eens wat dieper op in te gaan wordt op
donderdagavond 22 januari 2015 een korte Odulphuswandeling
georganiseerd in het centrum van Oirschot o.l.v. een paar gidsen.
Deze wandeling begint om 19.00 uur. Na ongeveer een uur is
iedereen welkom in het Koetshuis aan de Nieuwstraat voor
een kopje koffie of thee. Rond 20.15 uur houdt pastor Harold
van Overbeek een lezing over Sint-Odulphus. Hij is afkomstig
uit Best, op het moment werkzaam in Lommel, en heeft zich
al geruime tijd intens verdiept in Sint-Odulphus. ‘Wat was
Odulphus voor een persoon?’ is het thema van zijn ongetwijfeld boeiende lezing. U bent van harte welkom! De start van de
wandeling is aan de voorkant van de Sint-Petrusbasiliek.

Actie Kerkbalans 2015
Evenals voorgaande jaren start in januari de Actie Kerkbalans,
met in 2015 als thema ‘Mijn kerk in balans’. Niets is mooier dan
iets of iemand in balans. Mag ook de parochie daarvoor komend
jaar (weer) rekenen op uw financiële bijdrage? Bij voorbaat dank!
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UIT HET PASTORESOVERLEG
eens te kijken naar de mogelijkheid om ook met gelovigen uit
de andere grote monotheïstische godsdiensten (Jodendom en
Ongeveer één keer per maand komen de pastores van
Islam) in contact te treden.
de Sint-Odulphus van Brabantparochie bij elkaar om te
Op 28 juni 2015 wordt het 65 jarig bestaan van
overleggen.
de H. Antoniuskerk en het 75-jarig bestaan van de
We beginnen steevast met een korte bezinning rond
Antoniusparochie in Best gevierd.
het evangelie van de eerstvolgende zondag. Het is een goede
Ook is er gesproken over het verzorgen van uitvaarten.
ervaring om op deze manier het geloof, de vragen en de
We vinden het belangrijk dat de kerk mensen helpt bij het
gedachten die daarbij opkomen, te delen. Bovendien krijgen
waardig afscheid nemen van hun dierbaren. Soms brengt
we zo mooi wat inspiratie mee voor het maken van een
het aantal uitvaarten echter een grote druk met zich mee.
overweging! Na deze bezinning worden pastoraal inhoudeDaarom wordt een aantal toegewijde vrijwilligers toegerust
lijke zaken besproken. Naast de maandelijkse vergaderingen
die in sommige gevallen de pastores kunnen ontlasten in
houdt het pastoraal team een keer per jaar een bezinningsdag
drukke tijden en/of in de vakantietijd. In principe verzorgen
in Abdij Koningshoeven én we maken
de pastores geen crematiediensten.
Het is een goede ervaring
jaarlijks een uitstapje. Vorig jaar gingen we
Wanneer men bij een crematie toch
een dag naar Zuid-Limburg, de geboorteeen beroep doet op de parochie,
om
op
deze
manier
het
geloof,
grond van pastor Brouwers; dit jaar gingen
kunnen vrijwilligers u helpen bij het
we naar Velddriel en omgeving, de plaats
voorbereiden en voorgaan. Wanneer
de vragen en de gedachten
waar de jeugdjaren van pastoor Spijkers
men bij een uitvaart beeldmateriaal
die daarbij opkomen, te delen. wil vertonen, dan zal vanuit de nieuwe
zich afspeelden.
parochie verwezen worden naar de
In het pastoresoverleg zijn de afgelopen periode
H. Antoniuskerk. Deze beschikt over een scherm en beamer
o.a. de volgende zaken besproken:
en leent zich daar uitstekend voor.
Met ingang van 1 januari gebruiken we in alle
In maart krijgt aalmoezenier Jan van Lieverloo meer
kerken van de Sint-Odulphus van Brabantparochie dezelfde
tijd ter beschikking voor onze parochie. Hij krijgt een benoedoopliturgie. Dit is gemakkelijk voor de voorgangers en voor
ming als diaken en zal, naast de reeds bestaande taken in de
de vrijwilligers die betrokken zijn bij de voorbereiding.
geloofsgemeenschap van De Beerzen, de eerstaanspreekbare
Het TOP-overleg (Toekomst Odulphus van Brabant
pastor zijn voor de H. Antoniuskerk in Best, de plaats waar
Parochie) zal zich buigen over de vraag of we ook de
hij eens zijn pastorale loopbaan begonnen is.
komende winterperiode ontmoetingen kunnen organiseren
om elkaar beter te leren kennen. Vanuit het pastoresteam
is voorgesteld om -vanwege de huidige situatie in de wereldDoor: pastor Wilfred van Nunen

Kapellekestocht op 24 mei 2015

COLOFON

Georganiseerd door de Werkgroep TOP-overleg

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de R.K. Parochie
Sint-Odulphus van Brabant en verschijnt enkele malen per jaar.

In de parochie van Sint-Odulphus van Brabant
zijn nogal wat kapelletjes te zien en te bezoeken.
Op eerste pinksterdag, 24 mei 2015, is er de mogelijkheid
om al fietsend langs deze kapelletjes te gaan.
De fietstocht kan in zijn geheel worden gemaakt
of in delen. De dag wordt afgesloten met een korte
bijeenkomst bij de kapel van de H. Eik in Oirschot.
Meer informatie over deze fietstocht vindt u in de
volgende nieuwsbrief.

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl
Redactie: Theamarie Geilleit-Goossens, Cis de Kroon, Marieke Lieshout,
Leendert Spijkers, Nicoline van Tiggelen-Dirven en Piet Veraart
Foto’s: Toon van der Aa, Margreet Hazendonk, Marieke Lieshout,
Ans van der Vleuten
Ontwerp en opmaak: VissenCom
Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek
Oplage: 12.650 stuks
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KERSTSTALLEN IN DE BUURT
Kerststallen, in alle soorten en maten!
Aan u de keuze welke u wilt gaan bezichtigen: een
kleine, intieme kerststal of een levensgrote; in een kerk,
bij een kapel in een besneeuwd buurtschap of in een
pastorietuin, of … u maakt zelf een kerststallenroute en
bezoekt ze allemaal!

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
25 december
26 december
27 december
28 december

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

Kerststal ‘De Vleut’.

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

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december

12.00 - 16.00 uur

Mariakapel bij De Vleut, Best
14 december

16.30 uur: samenkomst bij het pannenkoekenhuis waarna vertrek langs een
verlichte route naar de kerststal voor
de opening door een herder, die een
kerstverhaal komt vertellen, en met zang
van het kinderkoor De Gouden Appeltjes;
na afloop beschuit met muisjes en
chocolademelk voor kinderen en jongeren
en glühwein voor de volwassenen
14 december t/m 6 januari 09.30 - 21.00 uur
25 december
13.00 - 17.00 uur: een herder vertelt
kerstverhalen, traktaties voor jong en oud;
vrijwillige giften zijn bestemd voor een
liefdadig doel

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
25 december
26 december

25 december

12 december

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers

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

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

14.00 - 16.00 uur

Montfortkapel, Montfortlaan 12a, Oirschot

13 december t/m 6 januari dagelijks

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

11.30 - 16.15 uur
11.30 - 16.15 uur

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk

Sint-Annakapel, Aarle, Best

25 december
26 december

16.00 - 18.00 uur: verzorgd door de
Jongerenwerkgroep M25. U kunt ook
dit jaar weer een ‘cadeautje voor het
kerstkind’ meebrengen in de vorm
van houdbare levensmiddelen voor de
Voedselbank Best-Oirschot.

19.00 uur: viering met pastor Van Nunen
en zang van het Kinderkoor.
Aansluitend wordt het kindje Jezus in
een lampionnenoptocht naar de kerststal
bij de Sint-Antoniuskapel in Straten
gebracht, waar Henk van Gerven enkele
kerstverhalen vertelt. Voor alle aanwezigen
is bij Uitspanning De Bollen gratis warme
chocolademelk en koffie.

Levende kerststal bij de Sint-Antoniuskapel,
Straten/De Bollen, Oirschot
www.buurtschap-straten.nl

14 december 2013 tot 7 januari 2014
dagelijks
08.30 - 21.00 uur
26 december
14.00 - 16.00 uur: Henk van Gerven vertelt
kerstverhalen

pag 4 • nr 5 • dec 2014

december 2014

VIERINGEN MET KERSTMIS EN OUD EN NIEUW
Het is bijna Kerstmis, het christelijke feest waarop de
geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Als u de
kerstdagen gezamenlijk wilt beginnen in een van de kerken
in de parochie, dan vindt u hieronder de aanvangstijden
van alle vieringen in de verschillende kerken en kapellen.
Ook rond de jaarwisseling en Driekoningen kunt u daar
voor een moment van bezinning terecht.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

14 december 11.00 uur Viering (na de mis van 09.30 uur)
voor kinderen van 3-10 jaar met
als thema ‘Op weg naar Kerstmis’
24 december 22.00 uur Voorbereiding op de Nachtmis
met liederen en lezingen
24 december 22.30 uur Nachtmis met zang van het
Gemengd Koor
25 december 09.30 uur Herdertjesviering met zang van
het kinderkoor De Gouden
Appeltjes: alle kinderen mogen
verkleed als herder, engel of
schaap aan de viering meedoen
25 december 11.00 uur Hoogmis met zang van het
Gemengd Koor
26 december 09.30 uur Viering met zang van de Cantors
31 december 18.00 uur Oudjaarviering met zang van
Harmonie Sint-Caecilia
1 januari
11.00 uur Viering met volkszang;
aansluitend Nieuwjaarsreceptie
4 januari
09.30 uur Driekoningenviering met volkszang
4 januari
11.00 uur		Schelpjesviering en Driekoningen,
speciaal voor kinderen tot 10 jaar
die als koning verkleed naar de
kerk mogen komen. Aansluitend
worden de schelpjes van de
dopelingen in 2014 uitgereikt.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

21 december 16.00 uur Kerstsamenzang met zang van
het PVGE-koor
24 december 18.00 uur Sterretjesviering met aalmoezenier
Van Lieverloo, voor de
allerkleinsten en allen die samen
willen bidden en zingen

24 december 20.00 uur Nachtmis met pastor Verhoeven
en zang van het Lidwinakoor
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Papenburg en zang van het
		KVO-ZLTO-koor
26 december 11.00 uur Woord- en communiedienst
met zang van het Klumpkeskoor
31 december 17.30 uur Eucharistieviering met
pastor Papenburg en zang van
A. 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 Eucharistieviering met zang van
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 Eigenwijs
24 december 20.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Bérse Canonici
25 december 09.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Dameskoor
26 december 10.00 uur Viering met samenzang
31 december 19.00 uur Viering met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

24 december 14.00 uur Viering met zang van het koor
Zang doet Leven

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

24 december 17.45 uur Eucharistieviering met zang van
het Seniorenkoor De Naklank
26 december 10.00 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij
31 december 17.45 uur Eucharistieviering
Meer ‘vieringen met Kerstmis’: zie achterkant.

pag 5 • nr 5 • dec 2014

DRIEKONINGEN-ZINGEN

Dinsdag 6 januari in Oirschot. Om 17.30 uur verzamelen bij
Zorgcentrum Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1. De opbrengst is
bestemd voor het Oyugis Integrated Project voor
weeskinderen in Kenia.

KERSTCONCERTEN
Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

Vervolg ‘vieringen met Kerstmis’.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

24 december 18.00 uur Viering met pastor Van Nunen
en zang van het Kinderkoor
24 december 20.00 uur Viering met pastor Van Nunen
en zang van Mixed Voices
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
31 december 19.00 uur Viering met pastor Van Nunen
en zang van het Dameskoor
1 januari
10.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij

20 december 19.30 - ±20.30 uur
		 Kerstconcert door het
Reusels Gemengd Koor.
Gratis entree.
21 december 19.30 - 22.00 uur
		 Kerstbenefietconcert georganiseerd
door de Jongerenwerkgroep M25,
met o.a. optredens van het Jongerenkoor Fresh, een internationaal koor
en muzikale jongeren

Montfortkapel, Montfortlaan 12a, Oirschot
www.montfortkapel.nl

13 december 20.00 uur Kerstconcert Vocaal Ensemble
Phoenix
20 december 20.00 uur Kerstconcert Fanfare Concordia

Nieuwjaar
Door: Christianne van de Wal

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk

24 december 20.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
24 december 22.00 uur Woord- en Gebeddienst met zang
van het Jongerenkoor Fresh
25 december 09.00 uur Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor
26 december 09.15 uur Viering met pastor Van Nunen
en Fanfare Concordia
31 december 19.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Kinderkoor
1 januari
09.15 uur Eucharistieviering
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voor de blanco regels
van het nog onbeschreven blad,
voor de losse aarde
van het nog onbetreden pad
maken wij ons klaar,
we gaan onze pen in een
nieuwe inktpot dopen,
we gaan heel voorzichtig
eerste stappen lopen
in het nieuwe jaar;
dat mooie woorden en sporen
ontspringen en ontstaan,
dat het u in 2015
wonderlijk goed mag gaan!!

