Nieuwsbrief
Op 1 september 2013 zijn de parochies van
Best, Oirschot en de Beerzen samengegaan in
de r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant.
Door middel van een nieuwsbrief brengen we
u vier keer per jaar op de hoogte van al het
nieuws in onze parochie. U vindt in deze
nieuwsbrief ook een lokaal katern
met daarin het plaatselijke nieuws.

nummer 1, maart 2015
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Deze uitgave staat in
het teken van het
naderend paasfeest.
. 5 en
6
Op de pagina’s 5 en 6
staat een overzicht van
alle vieringen en activiteiten.
Het pastoraal team, het parochiebestuur en
de contactgroepen wensen u een zalig Pasen.

Beide keren spelen vrouwen een hoofdrol:
PASEN
met Kerstmis Maria, die Jezus het leven
schenkt. En met Pasen die andere Maria’s,
Door: pastoor Leendert Spijkers
die leven brengen in de kring van teleurgestelde
mannen. Zij brengen het nieuws dat Jezus is
De schelpjes waarmee we kinderen dopen,
opgestaan uit de dood. En het is dit goede nieuws,
krijgen een plaatsje in onze Oirschotse kerk,
dat - toen en vaak nog - wordt afgedaan met
vooraan rechts. Daarnaast hangen de
‘beuzelpraat’, maar dat christenen als een lopend
gedachteniskruisjes van de mensen die
vuurtje aan elkaar hebben doorgegeven:
in de voorbije tijd gestorven zijn.
leven is op doortocht zijn, is reizen
In de schelpjes en op de kruisjes staan hun namen,
naar een overkant, is gaan van donker naar licht. Dit geloven
zoals die ook geschreven staan - zo belijden wij - in de palm
kan alleen als je leert zien met je hart.
van Gods hand. Ons leven, dat we maar te leen krijgen,
Toen Toon Hermans gevraagd werd of hij wel
speelt zich af ‘tussen schelpje en kruis’, tussen geboren
alleen verder kon na het overlijden van zijn vrouw,
worden en sterven. Twee keer worden
zei hij heel verbaasd: ‘Maar ik ben niet
we de kerk in gedragen: aan het begin
Ons leven speelt zich af alleen. Mijn vrouw is de hele dag bij me.
en aan het eind. Met Kerstmis vieren
Ze is in de dingen die ik doe. Ze woont
tussen
‘schelpje
en
kruis’,
we een begin: de geboorte van Jezus.
hier nog steeds. Ze leeft’. Dit geloven kan
Met Pasen vieren we zijn einde. Of beter:
als je leert zien met je hart. Kerstmis
tussen geboren worden alleen
zijn voleinding. Met Kerstmis vieren
is herdenken dat God een thuis vond
we dat God naar de mensen is gekomen.
onder de mensen. Met Pasen vieren we dat
en sterven.
Met Pasen vieren we dat de Mensenzoon
de mensen een thuis zullen vinden bij God.
naar God gegaan is. De kerstnachtmis vertelt over licht
Moge deze vlam van hoop, dit licht van Pasen, in onze harten
in het donker; de paaswake zingt over licht na het donker.
blijven branden als een niet te doven vuur.
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DE HONGERDOEK
GOD OF GOUD - HOEVEEL IS GENOEG?
Bron: www.vastenaktie.nl
De Hongerdoek vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen,
toen een grote rechthoekige doek gedurende de veertigdaagse vastentijd tussen het schip en het priesterkoor
hing om, als een vorm van boetedoening, het zicht op het
hoofdaltaar te benemen.

De hongerdoek 2015 God of Goud - Hoeveel is genoeg?
is geschilderd door de Chinese kunstprofessor Dao Zi.
De doek is gebaseerd op Mattheüs 6, 19-24, ‘Waar je schat is,
daar zal ook je hart zijn. Niemand kan twee heren dienen’.
Het goud staat symbool voor de geïncarneerde Christus.
Hij is een ‘steen des aanstoots’, die de hoeksteen is geworden
(Mc 12,10). Gods Zoon is geenszins gekomen om vrede te brengen,
maar verdeeldheid (Lc. 12,51; Mt. 10,34). De ‘steen des aanstoots’
eist een duidelijk antwoord van ons: Wie is jouw Heer? Wie wil
je dienen? God of het goud? Maar de klomp belichaamt ook het
goud in al zijn economische verschijningsvormen. De maatstaf,
die veel menselijk handelen bepaalt; de rijkdom waarnaar
mensen heftig verlangen en streven, waaraan zij zich zelfs willen
uitleveren. De menselijke hebzucht naar goud en bezit heeft het
water, de aarde en de hemel grijs gekleurd. Gods schepping is
niet meer zo als ze door God bedoeld is.
De zwarte dwarsbalk van het kruis benadrukt het lijden
en de gebrokenheid van het menselijk bestaan. Ieder leven is
broos, maar de pijn en het lijden laten zich vooral voelen in
het leven van de miljoenen armen op deze wereld. Maar deze
dwarsbalk is tevens een horizon van hoop. Er lijken barsten in
te zitten. En juist door deze barsten komt er licht, aarzelend,
in kleine streepjes.

OMMEKEER
Door: Christianne van de Wal
Het ontwaakt weer: de zin in leven.
Pasen zet daar de toon voor aan.
Na ingekeerd geduldig wachten
kan uit de kou iets warms ontstaan,
verandert kil in zachte nevels,
wordt doods al ras verleden tijd,
gaat het uitzicht groenig kleuren,
raakt het land zijn vrieseelt kwijt.
Paaskracht is het haast te noemen:
leven barst uit menig voeg;
van dit jaarlijks boven-wonder
krijgen mensen nooit genoeg!

De bloedrode stempels rechts staan symbool voor de
bij de kruisiging gebruikte spijkers. Het aantal van drie verwijst
echter ook naar de dynamiek van de drie-ene God en naar
Christus als de openbaring van deze drie-ene, liefhebbende
God. Gods aanwezigheid in de geschiedenis richt zich op ons,
zodat wij grenzen kunnen slechten, eenheid willen nastreven
en op zoek gaan naar nieuwe wegen om gerechtigheid te
bewerkstelligen. Een mens leeft nooit voor zichzelf alleen.
Goed menselijk leven is altijd in alle opzichten grenzeloos
samen leven en delen met elkaar.
De kleine goudklompjes, links zes en rechts één, zijn
datgene wat genoeg is van alles wat God ons gegeven heeft om
menswaardig en in volheid te leven. Gemakkelijk om met elkaar
te delen. Het aantal van zeven verwijst naar de volmaaktheid
en de sacramentaliteit van Gods Schepping. God zag dat alles
goed was, zo lezen we herhaaldelijk in het scheppingsverhaal in
Genesis. Onze opdracht is om te komen tot een rechtvaardige
verdeling van de door God gegeven goederen en om te leven
in gemeenschap met elkaar. Hoeveel is genoeg?

ACTIE KERKBALANS 2015
De afgelopen periode is op de diverse locaties
in Oirschot, Spoordonk, Best en De Beerzen hard gewerkt
om de actie Kerkbalans goed uit te kunnen voeren.

Het aanleveren van gegevens en adressen, het
vullen van de enveloppen en niet te vergeten: ze bezorgen.
Door heel veel mensen is er ontzettend veel werk verzet en
dat allemaal met het doel voldoende geldelijke middelen te
genereren, zodat onze parochie toekomst heeft. Aan iedereen
die op welke manier dan ook heeft meegeholpen om de actie
Kerkbalans te doen slagen: heel hartelijk bedankt voor uw
inzet! Aan iedereen die zijn/haar geldelijke steentje bijdraagt:
heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
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BISSCHOPPENSYNODE
OVER HET GEZIN 2015
Reactie op de vragenlijst ter verdieping van
de Relatio Synodi van het pastoraal team van
de parochie Sint-Odulphus van Brabant.
Aangezien de gestelde vragen dermate abstract en
gecompliceerd zijn, hebben wij er voor gekozen om een
algemene reactie te geven. Als het gaat om de houding van
de kerk ten opzichte van samenlevingsvormen van mensen,
zijn wij van mening dat de kerk niet kan blijven vasthouden
aan het traditionele huwelijk tussen man en vrouw als énige
legitieme samenlevingsvorm.

Natuurlijk heeft het huwelijksverbond tussen man en
vrouw een eigen en uniek karakter vanwege de complementariteit tussen man en vrouw en de natuurlijke gerichtheid op
nageslacht. Dit neemt niet weg dat mensen ook voor andere
samenlevingsvormen kunnen en mogen kiezen, als daarin voor
hen het geluk gelegen is. Het afwijzen van deze samenlevingsvormen op morele of kerkjuridische gronden veroorzaakt veel
verdriet bij betrokkenen en hun familieleden. Dit kan nooit de
bedoeling van het Evangelie zijn. Bovendien gaat het voorbij
aan de realiteit. Wij pleiten voor een pastoraat van barmhartigheid en nabijheid, waarbij de kerk vasthoudt aan de uniciteit
van het traditionele huwelijk man/vrouw en het gezin en
tevens andere samenlevingsvormen respecteert, als daarmee
het geluk van mensen gediend is. Wij geloven immers in een
kerk die God dient door het geluk van mensen na te streven
en niet door hen dat geluk te ontzeggen of onmogelijk te
maken. Concreet dient dit vertaald te worden in een pastoraat
waarin niemand op voorhand wordt uitgesloten op grond
van zijn/haar seksuele geaardheid of het gegeven dat iemand
burgerlijk gescheiden is. Wij pleiten voor meer ruimte voor
het eigen geweten van mensen waarin God tot ons spreekt.
De kerk zou het eigen geweten met een wettische opstelling
niet moeten inperken of wantrouwen, maar met liefde en
openheid moeten respecteren en vormen. Dit in de lijn van

AGENDA

onze heer Jezus Christus zelf, die trouw bleef aan de wet, maar
er de liefde aan toevoegde en zo de wet vervulde. Wij zijn
van mening dat een houding van barmhartigheid een eerste
voorwaarde is voor gewijde bedienaars. Wij spreken onze
zorgen uit omtrent bedienaars die de wet boven de liefde lijken
te stellen en daarmee het katholieke geloof van het concrete
leven vervreemden en in sommige gevallen zelfs mooie
geloofsgemeenschappen ontwrichten. Aandacht voor een
pastoraat van barmhartigheid en nabijheid zou het uitgangspunt moeten worden in de vorming van gewijde bedienaars.
Ook strekt het tot aanbeveling dat gewijde bedienaars, om zich
optimaal te kunnen inleven in huwelijks,- gezins- en andere
samenlevingsvormen, niet gehouden hoeven te zijn aan het
verplichte celibaat. Ook hierin zou de kerk barmhartigheid
mogen betrachten en het geluk van haar eigen bedienaars niet
in de weg staan. Wij vinden dat dit (weer) bespreekbaar moet
worden, evenals de positie van de vrouw in de kerk. Juist ten
aanzien van huwelijk en gezin biedt de vrouw een eigen,
onvervangbare beleving en visie, complementair aan die van
de man. Ondertussen zou meer aandacht voor het permanent
diaconaat voor gehuwden een positieve bijdrage kunnen
leveren aan het pastoraat rondom huwelijk en gezin.
Ten slotte willen wij onze grote zorg uitspreken met
betrekking tot de neiging van de leiders in de Nederlandse
Kerkprovincie, om te mikken op een kleine kerk van katholieken die zo strikt mogelijk leven volgens de katholieke leer.
Een zogenaamde ‘heilige restkerk’ die op deze manier dreigt te
ontstaan doet onrecht aan het diepgewortelde, gezonde geloof
van vele mensen die misschien niet in alles de ‘wet’ naleven
(de kerkelijke richtlijnen zoals ‘zondagsplicht’), maar die wel
hun hart laten spreken in hun omgang met hun medemens en
die wij als zodanig niet anders kunnen en willen beschouwen
als volwaardig katholiek. Wij willen het beeld van Christus als
de Goede Herder, die zich juist bekommert om schapen die
niet tot die kleine groep behoren, tot voorbeeld nemen voor
onze pastorale instelling.
Pastoraal team en bestuur Sint-Odulphus van
Brabantparochie, Oirschot-Best-Spoordonk-De Beerzen

Jeugdprogramma op 20 juni 2015

De werkgroep TOP-overleg organiseert in het kader van
Ȉ+1*,"1"+ȉ,-""/01"-&+(01"/!$""+Ɯ"101, %1ǽ

De jeugd uit Best, Oirschot en de Beerzen is op
zaterdag 20 juni 2015 van harte welkom in de blokhut
van de scouting in Middelbeers, waar we een aantrekkelijk
programma aanbieden tussen 18.00 en 21.00 uur.

Deze Kapellekestocht geeft veel informatie over
onze diverse kapellen. Na een door u gekozen route komen
we gezellig samen in de pastorietuin aan de Nieuwstraat
in Oirschot.

Vooral het samen (creatief) bezig zijn staat centraal.
Het wordt echt gezellig en iedereen is welkom. Verdere
informatie krijgen jullie nog via de basisscholen en/of de
vormselwerkgroepen.

Kapellekestocht op 24 mei 2015
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BESTUURSLEDEN GEZOCHT

SINT-ODULPHUS VAN BRABANT

M25 steekt graag de handen uit de mouwen en zoekt
voor het bestuur nog enkele enthousiaste vrijwilligers
vanaf 18 jaar.

Door: de redactie

Interesse? Mail dan naar M25obv@hotmail.com of
bezoek ons op Facebook.com/M25odulphus.

ODULPHUS INSPIREERT EN VERBINDT
Georganiseerd door de werkgroep TOP-overleg
Op 22 januari 2015 kwamen ca. 70 mensen aan de voet
van de Sint-Petrusbasiliek bijeen om, onder leiding van
vier gidsen, de gedenkplaatsen van Odulphus in Oirschot
te bezoeken.

Vooral het verhaal in het Boterkerkje, dat in de
12 eeuw als kapittelkerk op de fundamenten uit de 8e eeuw
werd gebouwd, was indrukwekkend. Odulphus maakte
op die plek deel uit van het college van priesters. Ook in
en bij de Basiliek zijn diverse afbeeldingen, portretten en
een altaar met een tafereel van Odulphus te bewonderen.
Na de boeiende rondgang waren we toe aan een
NRSZDUPHNRHELM'H%HXUV'H]DDOZDVWRWRSGH
laatste stoel bezet om te luisteren naar kapelaan Harold van
Overbeek. Kapelaan Van Overbeek is als priester werkzaam
in Asten/Ommel. Hij is geboren en getogen in Best en
verdiept zich in de kerkgeschiedenis. Hij vertelde ons, soms
op humoristische wijze, een inspirerend en helder verhaal
over het leven van Odulphus. Ook was het interessant
om te horen hoe de verhalen
Boeiende rondgang
uit zijn tijd zijn opgetekend en
zelfs pas jaren na zijn dood zijn
en helder verhaal.
beschreven.
Odulphus werd omstreeks 775 geboren in Verrebest,
ongeveer op de plek waar nu de Sint-Odulphuskerk staat.
Hij studeerde in Oirschot en werd daar ook pastoor.
Via bisschop Fredericus van het Aartsbisdom Utrecht werd
hij uitgezonden naar de Friezen, alwaar hij zijn voorgangers
Willibrord en Bonifatius opvolgde. Hij overleed op
ca. 90 jarige leeftijd.
In Best wordt een vingerkootje bewaard als relikwie
en tijdens de jaarlijkse processie in Best, omstreeks 12 juni
(zijn sterfdag) wordt dit meegedragen. In bijna alle kerken
van de nieuwe parochie bevindt zich een aandenken aan
de eerste Bestse heilige. In de Sint-Petrusbasiliek hangt een
portret met als onderschrift Sint-Odulphus van Brabant.
Daarom is deze naam ons dierbaar en inspireert en verbindt
hij ons tot een bloeiende parochiegemeenschap.
e

Met het aantreden van een
nieuw parochiebestuur en
het samenvoegen van de
Ɯ++ &Ċ)"!*&+&01/1&"0
per 1 januari 2015 is voor
de parochie Sint-Odulphus
van Brabant een nieuwe
fase ingegaan. Een mooie
aanleiding om tijdens een
informele avond even stil te
staan bij de grote inzet voor
het fusietraject van de leden
van de Contactgroepen,
de Navisiongroep en de
Communicatiegroep.

Een aantal leden van de vier Contactgroepen uit de
voormalige parochies is gestopt met hun werkzaamheden in
de Contactgroep, nadat ze al heel veel jaren daarvoor actief
zijn geweest als bestuurslid. Voor hen is een dank-je-wel
zeer op zijn plaats! Nieuwe Contactgroepsleden zijn van
harte welkom geheten, en alle huidige Contactgroepsleden
ten slotte hebben een benoeming van het parochiebestuur
ontvangen, waarmee ze veel succes zijn gewenst.
De aanwezigen werden vervolgens verrast met
een optreden van pastor Wilfred van Nunen alias
Sint-Odulphus van Brabant, die op inspirerende wijze liet
zien dat je in beweging moet blijven om niet stil te staan,
om vooruit te kunnen kijken, actief te zijn, en lichaam en
JHHVWWHQJH]RQGWHKRXGHQ3UHFLHVGHKRXGLQJGLHRRN
de jonge parochie wil aanhouden om samen met alle
vrijwilligers de toekomst positief tegemoet te treden.

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, Theamarie Geilleit-Goossens,
Jeanne van Hal, Cis de Kroon, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,
Nicoline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans
Foto’s: Jeanne van Hal
Ontwerp en opmaak: VissenCom
Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek
Oplage: 12.650 stuks
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN
Voor christenen is het hoogfeest van Pasen,
de opstanding van Christus, het belangrijkste feest van
het kerkelijk jaar. Hieronder vindt u de aanvangstijden
van alle vieringen van Palmzondag tot en met Pasen in
de verschillende kerken en kapellen.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
29 maart 11.00 uur Palmzondag, viering met pastor
Papenburg en Meeske van Halteren
(organist)
30 maart09.00 uur Woord- en Communieviering met
aalmoezenier Van Lieverloo
19.30 uur Gebedswake voor barmhartigheid
2 april 18.00 uur Witte Donderdag, kinderviering met
aalmoezenier Van Lieverloo en zang van
De Gouden Appeltjes voor alle Bestse
communicanten, familieleden en andere
belangstellenden,
met aansluitend een vastenmaaltijd
3 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
4 april 20.30 uur Paaswake met aalmoezenier
Van Lieverloo en zang door het
KVO-ZLTO-koor
5 april 11.00 uur Pasen, eucharistieviering met pastor
Papenburg en aalmoezenier
Van Lieverloo; zang door de Cantors.
6 april 11.00 uur Tweede paasdag, Woord- en
Communieviering door de werkgroep en
zang van het Klumpkeskoor

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
28 maart 17.00 uur Viering met zang van de Cantors
29 maart 09.30 uur Palmzondag, viering met zang van
het Gemengd Koor
2 april 19.00 uur Witte Donderdag, viering met zang
van het Gemengd Koor en het
Gregoriaans koor
3 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
met zang van de Cantors
4 april 19.00 uur Paaswake met zang van het Gemengd
Koor en het Gregoriaans koor
5 april 09.30 uur Pasen, gezinsviering met zang van
de Gouden Appeltjes
11.00 uur Viering met zang van het
KVO-ZLTO-koor
6 april 09.30 uur Tweede paasdag, viering met zang van
het Gemengd Koor

Sint-Odulphuskapel, Nazarethstraat, Best
1 april

19.00 uur Meditatieve viering

H.H. Andreas en Antoniuskerk,
Kerkstraat 10, Oostelbeers
29 maart 10.30 uur Palmzondag, viering met zang van het
gemengd koor Sint Cecilia
3 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg
4 april 19.00 uur Gezinsviering met zang van het kinderkoor (evt. met doop)
5 april 10.30 uur Pasen, eucharistieviering met zang van
het gemengd koor Sint Cecilia

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
28 maart 19.00 uur Viering met zang van
De Bérse Canonici
29 maart09.00 uur Palmzondag, viering met samenzang
4 april 20.00 uur Paaswake met zang van
De Bérse Canonici (evt. met doop)
5 april 09.00 uur Pasen, viering met samenzang
6 april 09.00 uur Tweede paasdag, viering met
samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers
2 april
4 april

15.00 uur Witte Donderdag, viering met zang
van het dameskoor
15.00 uur Paaszaterdag. viering met zang van
seniorenkoor Zang doet Leven

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk
28 maart 19.00 uur Palmpasenviering met
pastor Van Nunen en zang van
het Kinderkoor
Tevens presentatieviering eerste
communicanten
29 maart 09.15 uur Palmzondag, eucharistieviering met
zang van het Gemengd Koor
3 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met
pastor Van Nunen en vormelingen, en
zang van het Gemengd Koor
5 april 09.15 uur Pasen, eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
6 april 09.15 uur Tweede paasdag, viering van Woord
en Gebed met pastor Van Nunen en
samenzang
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Vervolg ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’.

ACTIVITEITEN IN DE PAASTIJD

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

Naast de vieringen zijn er diverse andere activiteiten voor
inspiratie en bezinning.

28 maart 19.00 uur Palmpasenviering met pastoor Spijkers
en zang van het Kinderkoor
29 maart 10.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met zang
van de Cantorij
30 maart 19.30 uur Gebedswake voor barmhartigheid
2 april 18.00 uur Vastenmaaltijd met communicantjes van
Oirschot en Spoordonk,
samen met ouders, broers en zussen en
met zang van het Kinderkoor
20.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering
met zang van het Dameskoor en
het Gemengd Koor
3 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met
pastoor Spijkers en vormelingen,
en zang van het Dameskoor
20.00 uur Herdenking van Jezus’ lijden en sterven,
met pastoor Spijkers en pastor Van
Nunen en zang van de Cantorij
vanaf 21.00 uur Stilstaan langs de weg van het kruis, met
pastoor Spijkers en pastor
Van Nunen en met medewerking
van Arti, Oirschots Gemengd Koor
en Rederijkers van Sint Katrien
4 april 20.00 uur Paaswake met zang van Mixed Voices
5 april 09.00 uur Pasen, kleine paasviering met pastor Van
Nunen en zang van het Kinderkoor.
Aansluitend paaseieren zoeken in de
pastorietuin
10.30 uur Pasen, eucharistieviering met zang
van de Cantorij
6 april 10.30 uur Tweede paasdag, viering van Woord
en Gebed met pastor Van Nunen en
Blaasorkest C’est la Vie

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
Iedereen die wil, kan in de hal van de kerk paaswater komen halen.
Vanaf 4 april, na de paaswake, tot zondag 12 april van 09.00 tot
XXUVWDDQGDDUHHQZLMZDWHUYDWHQHVVHQRPWHYXOOHQ

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
Uitvoeringen van The Passion door jongerenkoor No Limit:
2 april 19.00 uur Witte Donderdag
3 april 19.00 uur Goede Vrijdag
Entree gratis. Wilt u zeker zijn van een plek? Reserveer dan snel!
Passionnolimit2015@gmail.com of 06-470 333 66, 06-106 447 00

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
1 april

19.30 uur Matthäus Passion door Kempenkoor,
Concerto Barocco en het Jongenskoor
Dalfsen. Info en kaarten:
www.matthauspassionoirschot.nl

Tentoonstellingen in Museum de Vier Quartieren,
Museum Kruysenhuis, Montfortkapel.
www.passieinoirschot.nl

Kapel St. Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
28 maart 17.45 uur Woord- en Communieviering met
samenzang
31 maart 19.00 uur Viering van Woord en Gebed met pastor
Van Nunen
4 april 16.00 uur Paaszaterdag, bezinnend moment
met pastor Van Nunen
6 april 10.00 uur Tweede paasdag, eucharistieviering
met zang van de Cantorij
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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

Beste mensen,
Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Antoniusnieuws. Dit Antoniusnieuws maakt deel uit van het lokale
katern Best van de “Nieuwsbrief” van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Samen met de redactie van
de Odulphuskerk houden we u op de hoogte van het wel en wee in van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen. Ook via www.antoniusparochie.nl houden we u op de hoogte van alle nieuws.
Vrijwilligersavond.
Op woensdagavond 17 december was de jaarlijkse vrijwilligersavond van onze Antoniuskerk. De zaal van
de “Prinsenhof” was goed gevuld met actieve en betrokken mensen. De cantors luisterden deze avond op
met een lied, met een voor de gelegenheid aangepaste tekst.
Deze avond was bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken. Enkele van hen werden op een bijzondere
manier in het zonnetje gezet en ontvingen het speldje “Pro Antonio”.
Frans van Rosendaal nam afscheid van de
contactgroep, maar blijft gelukkig wel actief
in andere rollen. Ook voor zijn verdiensten
in het verleden zijn we hem nog steeds
dank verschuldigd.
Jan van Tilborg nam ook afscheid van de
contactgroep. De afgelopen periode heeft
hij heel veel werk verzet om de financiële
gegevens op orde te krijgen.
Sophie van Tilborg werd bedankt vanwege
haar geweldige inzet om de
kerkledenadministratie op orde te krijgen.
We zijn heel blij, dat ze dit blijft doen.
Ria de Ruijter is al meer dan 25 jaar een
belangrijke kracht in de Antoniusparochie.
Acoliet, bemanning, de was, bezorgen Nieuwsbrief, bezorgen lezingen lectoren, etc. etc. Toen het nodig
was nam ze zelfs enthousiast de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel weer voor haar rekening.
Fridi Leermakers is een harde werker, niet alleen op het kerkhof en de omgeving van de kerk. Fridi is altijd
bereid iets extra’s te doen als hem dat gevraagd wordt. Ook is hij een harde loper voor de actie AWBP+A.
Corry Leermakers: al haar werkzaamheden en betekenis voor onze gemeenschap kort samengevat: onze
betrokken hard werkende koster, lid van de bemanning, creatieve duizendpoot en luisterend oor voor
velen!
Jeanne van Hal en Theamarie Geilleit ontvingen van
diaken Van Nunen een bloemetje voor het vele werk
dat zij verzet hebben. De avond was ook bedoeld om
elkaar te ontmoeten. Ook dat gebeurde zeker: er
werd van plaats gewisseld en met ging volop
geanimeerd met elkaar in gesprek.
Bij het naar huis gaan ontving ieder nog een kleine
attentie.
Al met al een zeer geslaagde avond!

Wist u dat:





















onze parochie in 2015 haar 75-jarig bestaan viert en het dan 65 jaar geleden is dat onze kerk
ingewijd werd? Het zal niet alleen een feest zijn voor ons, maar voor heel de parochie Sint-Odulphus
van Brabant. We vieren dit op 28 juni 2015.
de voorbereidingen daarvoor al in volle gang zijn: het archief wordt doorgespit, diverse contacten
worden gelegd, een begroting van de kosten gemaakt etc. etc.
er ook een boekwerk op de agenda staat. U hoort nog van ons wat erin komt te staan en wanneer
het gepresenteerd wordt.
we de eerste zondag in 2015 ook enkele mensen met een bloemetje verrast hebben als dank voor
hun inzet gedurende vele jaren. Jeanne Dogge en Greetje Theunissen zijn al 25 actief in en voor
onze gemeenschap en een dank-je-wel is zeer op zijn plaats.
Frits van der Heijden, vicevoorzitter van onze Contactgroep, toen niet alleen trouwe medewerksters
in het zonnetje zette, maar ook uitleg gaf over de nieuwe structuur in de parochie Sint-Odulphus
van Brabant en hoe de contactgroep zich verhoudt tot het Parochiebestuur.
Jan de Ruijter en Jan Kroot de nieuwe leden zijn van onze contactgroep.
aalmoezenier Jan van Lieverloo, lid van het pastorale team van Sint-Odulphus van Brabant, sinds
1 maart ook een rol heeft in onze geloofsgemeenschap.
op 1 maart jl. de “schelpjesviering” voor de dopelingen van de
afgelopen periode geweest is.
de voorbereiding voor de Eerste H. Communie in volle gang is.
76 Communicanten uit heel Best doen op zondag 19 april hun
Eerste Communie in de Odulphuskerk.
de voorbereidende vieringen, ook die op Witte Donderdag, zijn in
de Antoniuskerk.
de kinderen die niet op de Antonius- of Bernardusschool zitten,
door de gezamenlijke werkgroep worden voorbereid. Die
voorbereidingsavonden zijn in ons parochiecentrum.
in onze kerk tijdens de 40-dagentijd en in de Paastijd prachtige
symbolische schikkingen te bewonderen zijn. Niet door grootte blinken ze uit, maar wel door de
perfecte aansluiting op de lezingen.
onze siergroep en allen die daar aan meegewerkt hebben een groot compliment verdienen!
we op de maandagen in de 40-dagentijd “Gebedswaken voor
barmhartigheid” houden in onze kerk. Deze inspirerende vieringen
werden met zorg samengesteld door Corry Leermakers en Maria
Verkuijlen.
we heel positieve reacties gekregen hebben van hen die deelnamen aan
deze waken: waardevol, stemt tot nadenken, mooie momenten van rust
en samen bidden.
we ook weer bezig zijn met het organiseren van de jaarlijkse bedevaart
in mei, vanuit Best naar de H. Eik in Oirschot. Meer informatie daarover
kunt u t.z.t. lezen in Groeiend Best.

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God
en in ons hart. We namen in onze parochie de afgelopen twee maanden afscheid van:
13 januari 2015
Annie Brands – Oppers
79 jaar
12 februari 2015
Cor Vervloed
87 jaar
16 februari 2015
Maria Kraus – van Deursen
66 jaar
25 februari 2015
Henk van der Linden
76 jaar

In onze parochiekerk is gedoopt:
Luuk van Welie

op 1 februari 2015

Beste mensen,
Voor u ligt een nieuw katern genaamd Odulphusnieuws. Dit speciale katern maakt, net als het
Antoniusnieuws, deel uit van het lokale katern Best van de “Nieuwsbrief” van de parochie Sint-Odulphus
van Brabant.
Samen met de redactie van de Antoniuskerk houden we u op de hoogte van het wel en wee in onze
plaatselijke geloofsgemeenschappen in Best. Dit is de eerste keer dat dit katern verschijnt; het zal
vervolgens ook vier keer per jaar samen met de “Nieuwsbrief” van de parochie Sint-Odulphus van
Brabant verschijnen. Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben dan kunt u
deze altijd mailen naar parochiecentrum@sint-odulphus.nl o.v.v plaatselijk katern Sint-Odulphus. U
kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het parochiecentrum in de brievenbus inleveren.
Kinderkerk
Wij hebben nu een echte kinderkerk in de Sint-Odulphuskerk; het is de ruimte tussen kerk en pastorie. Je
kunt er komen via de deur bij de Mariakapel, die is
tijdens de vieringen altijd open. Ouders met jonge
kinderen kunnen zich daar tijdens de viering
terugtrekken. Er zijn kleurplaten en speelgoed. De
muren zijn heel kleurrijk beschilderd door Manon en
Larissa van het jongeren-pastoraat M25. Een boom
met bladeren van hartjes en de tekenen van geloof,
hoop en liefde om te zeggen dat de liefde het
belangrijkste is. Er zit ook een uil van wijsheid in de
boom op de klok. Er staat een regenboog op de muur
met vlinders en bloemen. Gordijnen met wel
“honderd” vogeltjes en zwaantjes. Een mand met
speelgoed en een kast met leuke boekjes. Wij hopen
dat het voor jonge gezinnen nu een beetje
aantrekkelijker zal worden om naar de kerk te komen met hun kinderen.
Onderhoudswerkzaamheden aan Pastorie, Sacristie en Mariakapel
Op basis van de door Monumentenwacht Brabant gemaakte inspectierapporten van al onze gebouwen,
worden onderhoudswerkzaamheden ingepland. Daar hiermee hoge kosten gemoeid zijn vragen wij
waar mogelijk subsidie aan, zoals bij de Rijksoverheid: een zogenaamde BRIM-subsidie. De nadruk van
ons onderhoud ligt op het water- en winddicht zijn van daken en gevels alsmede veiligheid in de
gebouwen maar ook daar buiten. Medio april wordt er gestart met de onderhoudswerkzaamheden. In
eerste instantie, worden er leien op diverse dakvlakken aan achterzijde en zijkanten van de pastorie
vervangen alsmede de daaraan gekoppelde loodwerken. Daarnaast hebben vele jaren met
seizoensinvloeden de schoorstenen van de pastorie zo toegetakeld dat deze opnieuw opgemetseld
moeten worden. Aaneensluitend worden ook de dakwerkzaamheden aan de sacristie en Mariakapel
gedaan. Ook zullen we dan de glas-in-loodramen aan de zijde van de Sacristie waar nodig repareren.

Wist u dat:














er na elke kerkdienst op de eerste zondag van de maand een kopje koffie geschonken wordt om
elkaar te ontmoeten in de kerk?
er op zondag 22 maart weer een kinderviering was in de Sint-Odulphuskerk, deze keer met als thema
'Op weg naar Pasen'? Door middel van liedjes en verhalen maakte de kinderen kennis met het thema
Pasen. Graag nodigen wij alle kinderen van 3 tot 10 jaar van harte uit, samen met hun (groot)ouders,
broertjes of zusjes, voor één van de volgende kindervieringen. Deze worden aangekondigd in ’t Dulfke.
de website van de Sint-Odulphuskerk in onderhoud is en u tot die tijd de informatie, waaronder
ook het digitale Dulfke, na kunt lezen op www.antoniusparochie.nl?
er op alle donderdagen koffie op de pastorie is aan de Hoofdstraat 35 tussen 10.30 en 11.00 uur.
wij tijdens de veertig-dagen-tijd zullen deelnemen aan de campagne van “ Samen Verder ”? Meer
informatie vindt u in het wekelijkse Dulfke. De zakjes die via ‘t Dulfke bij u bezorgd zijn, kunt u in de
Sint-Odulphuskerk inleveren in het offerblok dat daarvoor is opgesteld achter in de kerk of in de
brievenbus van de pastorie of ook in het parochiecentrum.
Voor meer informatie over de Stichting “ Samen Verder ” zie : www.samenverderstichting.nl .
op Witte Donderdag tijdens de Viering vanuit de Sint-Odulphuskerk in Best door de jongeren , leden
van “Scouting Oud Best”, een fruitmandje naar de zieken in de parochie wordt gebracht? Het is een
mooi en zinvol gebruik dat de jeugd zich betrokken voelt en zich wil inzetten voor de zieke en
kwetsbare ouderen in onze parochie. Naar zieke parochianen die buiten Best verblijven, worden de
fruitmandjes door de leden van de zieken bezoekgroep gebracht.
op 28 en 29 maart de collecte in het teken staat van deze fruitmandjes voor de zieken?
er met de gezinsmis van pasen om 9:30 uur een dopeling is in de Sint-Odulphuskerk?
de contactgroep van de Sint-Odulphuskerk onlangs afscheid heeft genomen van de secretaris Cees
Jansen? Graag willen we namens de contactgroep Cees nogmaals bedanken voor zijn inzet. Juul
IJzermans zal zijn taken overnemen binnen de contactgroep.
het kinderkoor de Gouden Appeltjes tijdens de voorbereidende vieringen voor de communie, ook
op Witte Donderdag, zingt in de Antoniuskerk?

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen twee maanden afscheid van:
8 januari 2015
Sjaan Rickelman- van der Velden
93 jaar
9 januari 2015
Nellie Raaijmakers-Versantvoort
86 jaar
13 januari 2015
Carel van de Sande
78 jaar
15 januari 2015
Toon Goevaers
77 jaar
19 januari 2015
Nelly Schreppers-van Heerebeek
66 jaar
20 januari 2015
An van Aarle
82 jaar
25 januari 2015
Cees van Elderen
64 jaar
31 januari 2015
Arman Mirakjan
34 jaar
5 februari 2015
Lies Dhondt-Bouwhuijsen
79 jaar
6 februari 2015
Riet van Helvoort-van Hulten
93 jaar
9 februari 2015
Cees van Helvoort
90 jaar
19 februari 2015
Toos Derijck-Meulen
75 jaar
21 februari 2015
Piet van Gaal
78 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Raf van de Loo
Bibi Appeldoorn
Jeske van Kollenburg
Isabella Passchier
Tijn van Dun

op 11 januari 2015
op 18 januari 2015
op 18 januari 2015
op 22 februari 2015
op 22 februari 2015

