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HARTELIJK KATHOLIEK
Paus Franciscus noemt Christus het gelaat van de
Barmhartigheid. Barmhartigheid is een wat ouderwets maar
Sinds 14 mei hebben we een
ook warm woord. Het duidt op mensen met een hart vol
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erbarmen. Een hart vol van liefde voor mensen in nood.
Mgr. Gerard de Korte.
Bisschop De Korte staat bekend om zijn open opstelIn 2012 verscheen van zijn hand het boek
ling. Het zoeken naar dialoog en het streven naar oecumene
‘Hartelijk katholiek’. In dit boek laat Gerard de Korte
draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op
zich kennen als bisschop, als gelovige mens en als auteur.
God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk
Het is zijn visitekaartje: dit ben ik, hier sta ik voor en dit
geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie
is mijn hoop, dit zijn mijn verwachtingen van de kerk en
op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving.
van de toekomst. De bisschop houdt een warm pleidooi
Op donderdag 19 mei hadden we met het pastorale
voor een hartelijke beleving van het geloof, omdat hij
team van onze parochie onze jaarlijkse bezinningsdag in
vóór alles gelooft in een liefdevolle God. Ergens schrijft hij:
de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven van de
Een biddende verbondenheid met Jezus en liefdevol
trappisten in Berkel-Enschot. We deden dat aan de hand
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Jaar van de Barmhartigheid.
van onze parochies. Goede communicatie is juist nu ontzettend belangrijk.
Geloof en leven zijn nauw met elkaar verbonden.
De Heilige Schrift geeft ons genoeg handreikingen om goed
CONTACTGEGEVENS KERKEN
te leven voor het aanschijn van de Heer. Ik noem de Tien
Geboden maar ook de Bergrede met de hartstochtelijke
Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
oproep tot overvloedige gerechtigheid. Wij kunnen ook
0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
denken aan de gouden regel om anderen te behandelen
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
zoals je zelf behandeld wil worden. Christenen zijn
e-mail parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl
geroepen om de onverschilligheid achter zich te laten en
solidair te leven. Een christen is geroepen tot de navolging
Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
van Christus die niet gekomen is om gediend te worden
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
maar om te dienen.
e-mail parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
Bij de start van onze nieuwe parochie Sint-Odulphus
Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
van Brabant hebben we gekozen voor het volgende mission
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
statement, vervat in woorden van Paus Johannes Paulus II:
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
‘Jezus
Christus leren kennen, beminnen en navolgen’.
e-mail parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl
Dat is de opdracht waar we in De Beerzen, Best, Oirschot
Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
en Spoordonk samen voor willen gaan. We voelen dat onze
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
nieuwe bisschop ons daarin wil voorgaan. Het geeft ons
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
hoop voor de toekomst.
Door: pastoor Leendert Spijkers
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LICHT DAT NAAR BINNEN GAAT …
Door: Christ van Oers
In de vorige nieuwsbrief werd gepubliceerd hoe de
gebedswaken in de vastentijd vóór Pasen werden ingevuld.
Ik voeg daar graag mijn persoonlijke ervaringen aan toe.

In de waken is gekozen voor een dichtbije opstelling
van het spreekgestoelte en de kaarsentafel. Daarmee werd niet
alleen een grotere intimiteit en saamhorigheid bereikt, maar
zo kreeg ook de boodschap een betere landing. Ik voelde me
direct aangesproken. De werken van barmhartigheid, waarin
we worden gewezen op onze verantwoordelijkheid voor
de mensen die zorg nodig hebben, werden indringend en
gedoseerd aangeboden. De stiltemomenten dwongen mij tot

INSTALLATIE EN BEZOEK MGR. DE KORTE
Door: Theamarie Geilleit
Zaterdag 14 mei is Mgr. dr. Gerard de Korte geïnstalleerd
als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. Tegelijkertijd
werd afscheid genomen van Mgr. drs. A. Hurkmans. Nadat
de benoemingsbrief ondertekend was door de leden
van het Kathedraal Kapittel, waaronder onze pastores
Spijkers en Brouwers, nam de nieuwe bisschop bezit van de
bisschopszetel van het bisdom Den Bosch.

In zijn preek noemde bisschop De Korte, staande
voor het altaar, het zijn eerste en voornaamste taak getuige te
zijn van de levende Christus. Zijn wapenspreuk als bisschop
van Den Bosch luidt: ‘Confidens in Christo’ (in vertrouwen
op Christus). Hij verwees naar bisschop Bekkers, voor velen
een symbool van een hartelijke en gastvrije kerk, die precies
50 jaar geleden vanuit de Sint-Jan naar zijn laatste rustplaats
werd gebracht. Mgr. De Korte roemde ook de grote inzet van
zijn directe voorganger, Mgr. Hurkmans.

verinnerlijking, weg van het oppervlakkige niet-horen en nietzien. De muziek, het verhaal, het gebed en de stiltemomenten
vervaagden daardoor niet met de eindtonen van de muziek.
In mij wekten de delen van de gebedswaken samen een gevoel
van betrokkenheid bij de wereld op en daagden mij uit om nog
meer actie te ondernemen. Dat nam ik mee naar huis en dat gaf
steun, kracht en uitdaging in de week die volgde. De wake bleef
bij me en het aansteken van een kaars aan het einde gaf me
een lichtje mee voor onderweg. Om in de dagen die volgden
de goede weg te blijven bewandelen en te blijven denken aan
Pasen. Het feest van het licht dat steeds dichterbij kwam.
De gebedswaken hebben laten zien hoe de voorbereiding op Pasen verdiept kan worden en krijgen, wat mij betreft,
een vaste plaats tussen het askruisje en Pasen.

De nieuwe bisschop riep alle gelovigen op de onvruchtbare verdeeldheid achter zich te laten en verdraagzaam te zijn.
Ook riep hij op de verantwoordelijkheid van het doopsel te
kennen en waar te maken en sprak over de betekenis van
religieuzen, het belang van goede oecumenische samenwerking en de rol van Maria. “We leven in jaren van de waarheid
voor de kerk in Nederland. De kerk lijkt op een omgekeerde
piramide: de vergrijzing slaat toe, jongeren zijn er weinig. Voor
de toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet
alleen voldoende middelen voor hun geloofsgemeenschappen
bijeenbrengen maar ook hun talenten inzetten voor de opbouw
van de Kerk. Samen kunnen we bouwen aan een hartelijke,
gastvrije en heldere Kerk.”
Nog geen tien dagen na zijn installatie bracht onze
nieuwe bisschop op 23 mei een bezoek aan het dekenaat Bladel
Oirschot. Na de ontvangst bij en door deken Spijkers, volgde
een ontmoeting met de leden van het Pastoraal Beraad en
’s avonds was er een bijeenkomst met de parochiebesturen van
het dekenaat en vertegenwoordigers van de contactgroepen.
Onderwerpen waarover Mgr. De Korte met de aanwezigen
tijdens beide ontmoetingen van gedachte wilde wisselen waren:
Wat betekenden de fusies voor de geloofsgemeenschappen?
Hoe kunnen we zorgen dat het katholiek leven toeneemt?
Er is sprake van krimp en tegelijkertijd willen we mensen
enthousiasmeren, stimuleren en meer mensen betrokken
maken. Er is zoveel katholiek leven als de gedoopte mensen
zelf realiseren. Hoe kunnen we dat goede impulsen geven?
Gevoeligheden werden besproken en de bisschop had
een open oor voor de pijn en het verdriet. Hij gaf aan positief
te zijn wat betreft de dialoog en de merkbaar gedeelde zorg.
Goede communicatie met de parochianen is erg belangrijk
evenals een pastoraat van nabijheid. Wat betreft de kerken: ook
nu deed hij de oproep gelovigen te stimuleren in tijd en geld.
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Samen met de pastores, diakens, pastoraal werkers en alle
vrijwilligers, werken aan een goede toekomst, gericht op allen
die zorg en aandacht nodig hebben. Gelovigen enthousiast
maken en houden, jongeren betrekken en de blijde boodschap
van Jezus Christus levend houden. Persoonlijk ontwikkeld
geloof en elkaar willen versterken zijn elementen die nodig
zijn om in de stroom van de tijd samen te blijven. De bisschop
refereerde ook regelmatig aan uitspraken die hij tijdens de
installatieviering gedaan had.
Diverse aanwezigen merkten op blij te zijn met de
nieuwe bisschop, die openstaat voor wat er leeft onder de
gelovigen, een luisterend oor biedt en betrokkenheid uitstraalt.
Aan het einde van de avondbijeenkomst bedankte
pastoor Spijkers onze nieuwe bisschop en zei dat hij het fijn
gevonden had deze dag met hem op te trekken en dit nog lang
hoopt te mogen doen.

GELOVEN, HEB JE DAAR (G)EEN KERK
VOOR NODIG?
Door: Leo van Nunen
Je bent inderdaad niet afhankelijk van een gebouw om te
geloven. “Bidden kun je ook makkelijk thuis”, zegt men dan.
Dat klopt, maar vaak is het een excuus om maar vooral niet
naar de kerk te hoeven gaan.

Op donderdag 24 maart was een groot gedeelte van
Nederland gekluisterd aan de tv of live ter plaatse voor het
beleven van The Passion in Amersfoort, waar het lijden en
sterven van Jezus (in een modern jasje gestoken) werd herdacht.
Deze massale belangstelling staat in groot contrast met
het vieren van het Paastriduüm in onze plaatselijke kerken.
Op Witte Donderdag het vieren van het Laatste Avondmaal,
op Goede Vrijdag het herdenken van het lijden en sterven
van Jezus en op paaszaterdag en paaszondag het vieren van de

Het slotwoord was aan Mgr. De Korte, die allen die
hij deze dag had mogen ontmoeten van harte bedankte.
“Blijf uw verantwoordelijkheid van het doopsel houden.
Geloof, hoop en liefde, wens ik u toe. We kunnen samen
kwetsbaar maar hoopvol vooruit, bouwen aan een hartelijke,
gastvrije Kerk!”
Aan dit gedicht refereerde Mgr. De Korte tijdens zijn
slotwoord op 23 mei:

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Ze stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt:
die vrouwen houden haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand
zegt God. Ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
en al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is het kleine meisje hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven
je denkt soms dat het zo onooglijk is het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat,
zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.
Charles Péguy

verrijzenis van Jezus. Hoogtijdagen om als geloofsgemeenschap
samen te komen om deze dagen te vieren in de kerk. Helaas
is het blijkbaar toch gemakkelijker om vanuit de luie stoel te
kijken naar The Passion en het daar vervolgens bij te laten.
Het was erg jammer te moeten constateren, dat de zorg
die aan de voorbereiding voor het vieren van de Goede Week
was besteed, slechts voor zo weinig mensen was.
Ik heb op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag in de basiliek drie zeer stemmige, passende diensten
mogen meevieren en het was alleszins de genomen moeite
meer dan waard. Want dat is feitelijk het enige wat je ervoor
hoeft te doen: de moeite nemen om van huis te gaan, de kerk
te bezoeken en met de gemeenschap te vieren.
We hoeven niet te radicaliseren, maar iets meer aandacht
geven aan en moeite nemen voor ons geloof kan naar mijn
mening zeker geen kwaad. Volgend jaar weer een nieuwe kans,
geloof ik!
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TERUGBLIK SAMENMAALTIJD
Door: Theamarie Geilleit
Met dank aan: Mieke Vennix, Christianne van de Wal
en Jeanne van Hal
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot ‘Jaar van
Barmhartigheid’. Naar aanleiding daarvan nodigde het
bisdom Den Bosch zijn parochies uit om op 20 mei een
maaltijd te organiseren. Het parochiebestuur en het
pastoraal team vonden dit een mooi initiatief en aan
de werkgroep ‘TOP’ werd gevraagd dit te organiseren.

De afgelopen maanden is door de werkgroep hard
gewerkt om de organisatie en de uitnodigingen rond te
krijgen. In De Beerzen ging de Samenmaaltijd helaas niet
door. Mieke Vennix, lid van ‘TOP’, ging daarom naar
Oirschot. Zij vertelt: “Zal ik gaan of niet? Ik heb geaarzeld,
maar ben naar Oirschot-Spoordonk gegaan. Samen met
Christianne van de Wal en Toos Habraken heb ik de mensen
welkom geheten. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben bij voor mij volkomen vreemden aan tafel
gaan zitten. Ik had het niet beter kunnen treffen. Hartstikke
leuke dames, die me een welkom en warm gevoel gaven.
De aanwezigen hebben genoten van een heerlijk diner, dat
heel goed verzorgd was. Voor een accordeonist was gezorgd,
maar als verrassing kwam de plaatselijke mondharmonica
vereniging een paar nummers ten gehore brengen.
Voor en na het eten zorgden pastoor Spijkers en
pastor Van Nunen voor het geestelijk voedsel. Kortom, een
heel geslaagde avond die ik zeker niet had willen missen.”
Christianne van de Wal vult aan: “Het was een drukte
van belang bij ‘de Stapperij’. Auto’s die mensen brachten
die wat minder ter been waren en veel fietsen kwamen tegen
halfzes aangereden. Nadat pastor Van Nunen het hele gezelschap van zo’n 180 mensen welkom heette verzocht hij, na
het aansteken van de barmhartigheidskaars, samen het lied
‘Ubi caritas et amor’ te zingen. Daar werd volop gehoor aan
gegeven. De maaltijd verliep soepel en gezellig. Het gebabbel
van mensen onder elkaar, al of niet bekenden, gonsde door de
gehele ruimte. Vluchtelingen, nieuwe inwoners van Oirschot,
mensen die anders niet gauw de deur uit komen, gedupeerden
van een brand in een stal, buurvrouwen van parochianen die
weduwe of weduwnaar zijn, mensen met een beperking, leden

van een handwerkclub, etc. Het was een ontmoeting van de
bovenste plank. Het diner smaakte voortreffelijk. Velen bleven
nog genieten van een kopje koffie en een praatje met elkaar.
Pastoor Leendert Spijkers bedankte John Scheepens en zijn
team heel hartelijk voor de accurate en zorgzame bediening en
opperde dat een zeer geslaagde maaltijd als deze voor herhaling
vatbaar is.”
Dat ook in Best sprake was van een geslaagde avond,
moge blijken uit de reactie van Jeanne van Hal. “Ook in Best
kunnen we spreken van een zeer geslaagde activiteit.
Zo’n 120 mensen waren onze genodigden: ouderen, jongeren,
kinderen, mensen die al jarenlang in Best wonen, maar ook
vluchtelingen. Kortom een zeer gemêleerd gezelschap. Na de
opening door Wim van Kollenburg, was het woord aan pastor
Brouwers, die iedereen welkom heette in het Nederlands en in
het Engels: “Wij zijn blij dat jullie gekomen zijn en beschouwen
jullie aanwezigheid als een geschenk voor ons.”
Aan elke tafel was een vrijwilliger als gastheer/gastvrouw aanwezig. Die zorgde ervoor dat er waar nodig hulp
geboden werd en dat het de gasten aan niets ontbrak.
De volksdansgroep van ‘Vrouwen van Nu’ zorgde voor een
kleurrijk, muzikaal intermezzo. Er werd genoten van het
lekkere eten, maar misschien nog wel meer van het gezelschap.
Herkenning, herinneringen ophalen, nieuwe ontmoetingen,
gesprekstof genoeg.”
In haar slotwoord bedankte Jeanne alle aanwezigen
en stelde vast dat het fijn was om aan dit initiatief van paus
Franciscus gehoor te geven, hetgeen met een hartelijk applaus
bevestigd werd.
We mogen terugkijken op een geslaagd initiatief,
of zoals enkele gasten het verwoordden: “Het was TOP!”
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AGENDA

• De Sint-Petrusbasiliek in Oirschot is in juli en augustus

•
EERSTE H. COMMUNIE
Door: Lizet van Overdijk
De werkgroep ‘Kerk en Gezin’
verzorgt in Spoordonk alle
gezinsvieringen en ook de
Communieviering.

•

In september beginnen
de voorbereidingen al door het
aanschrijven van de kinderen
en ouders van groep 4 van
onze basisschool De Fonkeling.
Er zijn bijeenkomsten voor de
ouders en kinderen waar pastoor Spijkers en pastor
Van Nunen informatie geven over de Eerste H. Communie.
De werkgroep maakt afspraken met de ouders om bepaalde
taken te verdelen zoals het maken van de diverse vieringen
rondom de Eerste H. Communie, knutselen, versieringen in
de kerk, etc. De presentatieviering van de communicanten
laten we de laatste jaren samenvallen met de palmpasenviering. Een heel mooie viering met heel veel kinderen die met
een prachtig versierde palmpasenstok met een broodhaantje
de kerk binnenkomen. Kinderen en ouders werken thuis
doorlopend aan het project ‘Vinnie de Vis’. Zij krijgen daarvoor maandelijks met de post een brief met een opdracht.
Op 17 april was de grote dag van de Eerste H.
Communie! Alle communicanten hadden taakjes zoals lezen,
tafel klaarmaken en collecteren. Ook dit jaar was het weer
een heel mooie viering dankzij de inzet van de kinderen, hun
ouders, pastoor Spijkers en pastor Van Nunen. Als afsluiting
was er met Pinksteren een openluchtviering bij de kapel
van Onze Lieve Vrouw van de H. Eik waar de kinderen een
bloem bij Maria
mochten zetten.
Inmiddels
hebben in de gehele
parochie de Eerste
Communievieringen
plaatsgevonden.

•

•

•

te bezichtigen op dinsdag- t/m zondagmiddag van
13.30 - 16.15 uur. Van half mei tot eind juni en van begin
september tot half oktober is de kerk alleen op zaterdag en
zondag open van 13.30 - 16.15 uur. Beklimming van de toren
is mogelijk via de plaatselijke VVV.
De Zomeravondmarkten op de Markt in Oirschot
vinden plaats op donderdag 28 juli en 4 augustus, van
19.00-21.30 uur. De parochie zal aanwezig zijn in een kraam
met algemene parochiële informatie, informatie over goede
doelen en een speurtocht voor de kinderen in de Basiliek.
Orgelbespelingen in de Sint-Petrusbasiliek door
G. Hafkenscheid, van 15.30 - 16.00 uur:
op zondag 3 juli, 24 juli, 21 augustus en 2 oktober.
Orgelconcerten in de Sint-Petrusbasiliek,
gratis om 16.00 uur op zondag:
- 17 juli door Gerard Habraken
- 28 augustus door Willem Hörmann
- 18 september door Jo Louppen.
Beiaardconcerten:
- zaterdag 18 juni van 16.00 tot 17.00 uur:
beiaardier Monika Kaźmierczak uit Gdansk (Polen).
- zaterdag 2 juli van 16.00 tot 17.00 uur:
beiaardiers Rosemarie Seuntiëns en Arie Abbenes.
De beste luisterplaats om vrijwel ongestoord van het
beiaardspel te genieten is in de tuin van de pastorie aan de
Nieuwstraat nr. 17. U krijgt een gratis kopje koffie of thee
aangeboden. Na afloop van de concerten kunt u de
beiaardier(s) op deze luisterplaats ontmoeten.
De beiaard wordt van mei tot medio juni en van medio
september tot eind oktober elke dinsdagochtend tijdens
de weekmarkt, van 10.30-11.30 uur, bespeeld door beiaardier
Rosemarie Seuntiëns.

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: Wilfred van Nunen, Jeanne van Hal, Henk van de Wal,
Foto van den Oetelaar en Pieter van den Akker
Ontwerp en opmaak: VissenCom
Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek
Oplage: 11.350 stuks
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OPENLUCHTMIS
Door: Miek Dillisse
In het kader van het 75-jarig bestaan van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene, dat groots in Oirschot werd gevierd,
was er op pinksterzondag een openluchtmis op de markt in
Oirschot, voorgegaan door pastoor Spijkers met begeleiding
van de pastores Van Lieverloo en Van Nunen.

Ruim 200 mensen, vooral ouderen, waren hierbij
aanwezig. In een grote kiosk was het altaar opgesteld en was
er plaats voor de koorleden. Voor de kiosk was een groot zeil
gespannen waaronder in theateropstelling de stoelen stonden
voor de kerkgangers.
In zijn openingswoord heette pastor Van Lieverloo
burgers en militairen, oud, jong of veteraan van harte welkom.
In het bijzonder de burgemeester van Congleton met haar
echtgenoot, de burgemeester van Oirschot met echtgenote
en de jubileumcommissieleden Aarts en Laurens. “We zijn
op deze pinksterdag samen om het feest van de Heilige Geest
te vieren en ons druk te maken om het welzijn van anderen.
Met Pinksteren overwonnen de leerlingen hun angst en
trokken eropuit. Wat een mooie metafoor om dat gevoel nu
samen te delen. ‘Volo et valeo’ is de wapenspreuk van het
Garderegiment. ‘Ik wil en ik kan!’ Vandaag is het de wapenspreuk van deze pinksterviering.”
De koren Mixed Voices en Cantorij zorgden voor
de muzikale ondersteuning. De liederen van Mixed Voices
werden op hun verzoek spontaan meegezongen door het
publiek. Het Evangelie van Pinksteren vertelt ons dat de
Heilige Geest neerdaalde over de apostelen en hen aanspoorde
te gaan preken in elke taal die nodig was.
Pastor Wilfred van Nunen sloot in zijn preek hierbij
aan en zette uiteen hoe belangrijk taal is voor de mens.
“Het pinksterverhaal legt een verband tussen taal en geest.
Het zelfbewustzijn van een kind bloeit op zodra het woordjes
leert; eerst ‘mama’ en ‘papa’..., en dan al gauw ‘ikke!’ Taal is
bewustzijn. Als je niet hebt geleerd om uitdrukking te geven
aan je gevoelens door middel van taal is het onmogelijk om
relaties aan te gaan, om te communiceren met mensen. In welke
taal dan ook. Het mag ook in het dialect! Ik merk het zelf ook
hier in ons dorp. Als ik bij mensen kom waar ze Brabants

dialect spreken, ‘dan paas ik me doar meteen op oan en dè vuult
gelèijk hil vertrouwd. Of na net nie, és ge unne buitendûrpse
bent.’ In het verhaal van Pinksteren zijn de volkeren verdeeld.
Ze lopen als vreemdelingen door hun moederstad. Maar in hun
hart brandt het geloof dat alle mensen Gods kinderen zijn, dat
al die vreemdelingen de taal van de liefde spreken. Taal is het
land van de geest. Daar kan de Geest van God ons bezielen, de
Geest van saamhorigheid en barmhartigheid. Aan die eenheid
is ook het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene al driekwart
eeuw dienstbaar. We vieren het hier groots in het groen, met
dankbaarheid en vanuit het verlangen, dat die geest van eenheid
ons ook in de toekomst mag blijven bezielen.”
Na afloop was er een kopje koffie of thee met een
jubileumbonbon.

KORT NIEUWS
Vaste vieringen

Voor een overzicht van vaste vieringen in onze kerken en
kapellen zie onze website: www.odulphusvanbrabant.nl.

Koninklijke onderscheiding

De parochie feliciteert van harte een van haar bestuursleden,
Theamarie Geilleit-Goossens uit Best, met de koninklijke
onderscheiding die ze onlangs heeft ontvangen.

Aftrekbare giften zonder notariële vastlegging

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer verplicht om een
periodieke schenking, van minimaal vijf jaren, notarieel vast
te leggen om de giften geheel te kunnen aftrekken. Vastlegging
in een onderhandse akte is nu voldoende maar dient wel aan
een aantal voorwaarden te voldoen. De belastingdienst heeft
een concept van een onderhandse akte ter beschikking gesteld
dat aan die voorwaarden voldoet. De formulieren moeten
worden ingevuld door schenker en ontvanger. Mocht u
hierover meer willen weten dan kunt u een e-mail sturen naar:
finadmi@odulphusvanbrabant.nl of bellen naar 0499 - 57 12 50.

Bedevaart Kevelaer

Op donderdag 18 augustus a.s. is er weer een bedevaart naar
het Duitse plaatsje Kevelaer met het bekende Mariabedevaarts
oord, welke door Broederschap Processie Kevelaer wordt
georganiseerd. Vanuit De Beerzen, Oirschot en Best kunt u
op deze dag met een touringcar mee. U kunt deelnemen aan
een plechtige eucharistieviering, de Kruisweg en aan het
H. Lof. Natuurlijk is er ook nog tijd om het gezellige stadje te
bezoeken. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 16,- p.p.
en voor kinderen tot 12 jaar € 8,- Voor meer info of opgave
(uiterlijk 29 juli): voor De Beerzen 013 - 514 19 62 Tilly Hems,
voor Oirschot-Spoordonk 0499 - 57 12 50 parochiesecretariaat
en voor Best 0499 - 31 08 07 Joke en Fried van Aken.
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