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VAKANTIE
Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo
Veel mensen zijn intussen teruggekeerd van vakantie
of staan op het punt nog te vertrekken. Een mooie
periode om even afstand te nemen van de perikelen
van alledag en meer aandacht te hebben voor elkaar,
voor de omgeving en de natuur. En hoewel we vaak
‘in den vreemde’ verkeren kunnen dan toch gevoelens
van grote eenheid over ons komen.

Het is een ervaring die ook wij in de vakantieperiode
kunnen meemaken. Wat ons verbindt is veel sterker dan
wat ons scheidt. Samen bidden vanuit verschillende achtergronden en verschillende overtuigingen kan toch veel eenheid
bieden. Mooi om dat gevoel ook na de vakantie vast te
houden: die onbegrijpelijke eenheid in diversiteit.

Enkele jaren terug bevond
Wat ons verbindt is
ik me kortstondig in Afghanistan,
als hoofdaalmoezenier van de krijgsmacht, veel sterker dan wat
op bezoek bij een collega die op missie was.
ons scheidt.
Op enkele zondagen zou ik hem vervangen
tijdens de kerkdienst zodat hij even op
verlof kon naar Nederland. IJverig waren links en rechts
op de internationale basis briefjes opgehangen met de
aankondiging van een kerkdienst. Op het kamp woonden
niet alleen Nederlanders, maar ook Belgen, Canadezen,
Filipijnen, Bulgaren, Italianen, Amerikanen, Duitsers,
Fransen en lokale mensen. De eerste zondag sloeg de schrik
me om het hart. Hutjemutje zaten de militairen
in de kleine kapel, alle nationaliteiten door elkaar heen.
De deur van het kapelletje, dat half van hout en half van
tentdoek was, kon niet meer dicht. Het kleine altaartje
en de lezenaar werden bijna weggeduwd door de
bezoekers en de paaskaars stond midden in het
gezelschap. En daar sta je dan met je in het Nederlands
voorbereide dienst met af en toe een Engelse tekst.
Gelukkig was er een Filipijnse man
met een gebedenboekje en ook nog een
Bulgaar met een bijbel in het Bulgaars.
Ze boden aan in hun landstaal te lezen.
En omdat iedereen wel een beetje wist
hoe de volgorde van een kerkdienst was,
ging alles vanzelf. Aan den lijve ervoeren
we opnieuw het geheim van de wereldwijde kerk.
De gebruikelijke gebeden werden door
allen tegelijkertijd in hun eigen taal gebeden.
Merkwaardig genoeg geen ratjetoe van gestommel,
maar ondanks de diversiteit van talen toch een
mooie cadans van woorden. De geest van de eenheid
bleek veel sterker dan de verdeeldheid in talen.
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ZOEKTOCHT
Door: Christianne van de Wal
hoe vaak kom ik het niet tegen:
waar vind ik de woorden voor?
voor verdriet, pijn, broosheid, zegen?
voor kracht die ik heel intens
kan ervaren?
voor elke straal van het licht
dat verschijnt?
als ik maar kijk, luister, voel
komt het langzaam bij me binnen,
maar omhelzen kan
ik geen woord,
ik vind geen klare
breekbare zinnen,
ik blijf slechts steken in gestamel,
in verwondering,
in open mond;
ik omarm de stralen
die me omgeven,
die onthecht
en broederlijk dalen
van hemelse verte tot aardse grond
ik vind geen woorden,
ik kan niet verhalen
hoe het me raakt, wat het me doet;
ik onderga de onzegbare schepping
die ik in het vallende licht ontmoet.

LIEVE PAUS FRANCISCUS
Door: pastor Wilfred van Nunen
Onder deze titel heeft uitgeverij Abdij van Berne met een
aanbeveling van Mgr. Gerard de Korte een prachtig boek
uitgegeven voor kinderen én volwassenen.

Het boek bestaat uit een selectie van dertig brieven die
kinderen vanuit allerlei landen schreven aan Paus Franciscus,
met vragen over zijn werk, over God, Jezus, de wereld,
de kerk en het geloof. Kinderen blijken over veel spirituele
diepgang te beschikken door de vragen die zij stellen.

Ontwapenende, soms indringende geloofsvragen
met prachtige tekeningen erbij, met telkens op de bladzijde
ernaast de oprechte, soms humorvolle antwoorden van
de paus die de harten van kinderen en volwassenen raken.
De antwoorden illustreren dat kinderen het verdienen te
weten en te voelen dat God hen onvoorwaardelijk liefheeft.
Daarmee is het een boek voor kinderen om heerlijk in te
lezen, maar ook voor ouders en grootouders om uit voor
te lezen. Het boek is voor net geen 15 euro te koop, o.a. bij
boekhandel Berne in Heeswijk. Zoekt u een leuk, origineel
cadeautje voor uw kind of kleinkind? Dan is dit beslist een
aanrader!

EETGROEP DE BEERZEN

Eén groep op dinsdag en twee groepen op woensdag.
De gasten komen eens per twee weken. We vragen een kleine
Door: Mien van Maasakkers en Cis de Kroon
bijdrage voor de kosten van het eten.
De vrijwilligers koken eenmaal per maand. Er zijn
Een paar dames hebben in januari 2015 het initiatief
zes groepjes vrijwilligers waarvan twee koks en een gastvrouw;
genomen om een eetgroep te starten.
totaal achttien personen. De koks doen de boodschappen en
Het ontmoetingscentrum ‘Ons Mevrouw’ is de locatie
koken een verse gezonde maaltijd. De keuken is niet groot
waar we koken en eten. Het bestuur van
maar het lukt aardig om een lekkere maaltijd
‘Ons Mevrouw’ heeft gezorgd dat we de
te creëren. De maaltijden zijn heel afwisselend
Het is altijd
benodigde kookspullen konden aanschaffen.
en worden door de gasten erg gewaardeerd.
heel gezellig.
We koken voor alleenstaande personen,
De gastvrouw dekt de tafel met mooi
ouder dan 60 jaar, uit de Beerzen. We zijn
tafellinnen, een kaarsje en een bloemetje.
gestart met een groepje van zeven personen die kwamen
We creëren een huiselijke sfeer, er wordt volop gebuurt
eten op woensdagavond. Via mond-tot-mondreclame
en het is altijd heel gezellig. Voor de vrijwilligers is het een
koken we nu voor drie groepen van ieder twaalf personen.
genot om voor deze gasten te koken en te zorgen.
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INTERKERKELIJKE STUURGROEP KERK EN SAMENLEVING
Programma 2016-2017

12 oktober

Jan Eerbeek

Werken aan toekomst
Met genoegen biedt de Stuurgroep
met (ex-)gevangenen
voor het seizoen 2016-2017 weer een
9 november Henk van der Loo Dialoog tussen moslims
gevarieerd programma aan.
en christenen
De Stuurgroep, ruim 40 jaar werkzaam in Best,
14 december Peter Thoben
Het kerstverhaal verbeeld
bestaat uit leden van de katholieke en protestantse kerk
18 december Kerstsamenzang in de Sint-Odulphuskerk in
uit Best, Oirschot en de Beerzen. Doel is het organiseren
Best, om 16.00 uur
van lezingenavonden over ontwikkelingen in de kerk en de
11 januari
Denis Hendrickx
Veranderende
samenleving, de kerstsamenzang en een bezinningsdag.
kerkgemeenschappen
Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen
8 februari (De Enck) Betty Morel Leven tot het einde
op het gebied van religie en samenleving vinden wij in deze
(palliatieve zorg)
tijd nog steeds belangrijk!
11 maart
Pater Wiel Logister BeZINningsdag in
De thema-avonden,
de Montfortkapel in
Delen van informatie, ervaringen
van 20.00 tot 22.00 uur, vinden
Oirschot
plaats in Zalencentrum Prinsenhof,
Onderwerp: Inspiratie
en meningen op het gebied van
Hoofdstraat 43, Best.
naar Montfort
De thema-avond op 8 februari 2017
Bijdrage: €15,00 inclusief
religie en samenleving.
vindt plaats in De Enck, De Loop 67,
vervoer en lunch
Oirschot.
19 april
Ria van den Brandt De wijsheid van Etty
Voor dekking van de kosten wordt een bijdrage van
Hillesum
€ 3,00 gevraagd. De Stuurgroep wenst u weer veel inspiratie
en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme
Meer informatie over de lezingen kunt u vinden op de website
belangstelling voor haar activiteiten. Graag tot ziens!
www.odulphusvanbrabant.nl

KORT NIEUWS
Bij uitgeverij Abdij van Berne is een handzaam boekje
verschenen: Alle kathedralen en basilieken van Nederland,
geschreven door Hugo Kolstee (verkrijgbaar in de boekhandel voor € 22,95). Uiteraard is ook onze parochie
vertegenwoordigd met de Basiliek van Sint-Petrus’ Banden,
zoals de kerk in Oirschot officieel heet.
De zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken zijn
per provincie gerangschikt.
Van alle kerken wordt een korte historische
beschrijving gegeven. Verder wordt aandacht besteed aan
bijzonderheden van het gebouw en het interieur, denk onder
andere aan orgel, carillon, glas-in-loodramen en wapenschild.
Een plattegrondje en prachtige foto’s maken het geheel
compleet.
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CONCERT ‘CANTO OSTINATO’
Op zaterdag 11 maart 2017 vindt een bijzonder
passieconcert in de Oirschotse Sint-Petrusbasiliek plaats.

Het Rondane Kwartet voert met maar liefst vier
vleugels het bekende ‘Canto Ostinato’ van componist
Simeon ten Holt uit. Een concert van ruim honderd
minuten waarin de pianisten naadloos samenspelen, alsof
het één instrument is. Een bijna meditatieve marathon,
die dankzij de subtiele veranderingen blijft boeien en
biologeren. Langzaam wordt de melodie herkenbaarder en
stijgt het stuk naar het
hoogtepunt.
De vier vleugels
staan in een kruisvorm
opgesteld. De gezichten
van de pianisten zijn
naar elkaar gericht, zodat
ze tijdens de uitvoering
optimaal met elkaar
kunnen communiceren.
Het publiek zit rondom
de vleugels.

Kaarten zijn te bestellen via info@tiggelencommunicatie.nl, VVV Oirschot en het parochiesecretariaat aan
de Nieuwstraat in Oirschot. Een plaats op de voorste
drie rijen kost € 25,-; de overige plaatsen kosten € 20,-.
Dit is inclusief een kop koffie/thee vooraf. Het concert
begint om 20.00 uur.
Meer informatie en muziekfragmenten vindt u op
www.rondanekwartet.nl. De organisatie is in handen van
de stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot.

PAUS FRANCISCUS OVER DE VROUW IN DE KERK
Door: pastoor Leendert Spijkers
hoeveel vrouwen pastorale verantwoordelijkheden delen
met priesters, hun bijdrage leveren in het begeleiden van
mensen, gezinnen en groepen en nieuwe aanzetten geven
in het theologische denken. Maar we moeten nog meer
ruimte geven aan een ingrijpende aanwezigheid van
De Kerk erkent de onmisbare bijdrage van de vrouw
vrouwen in de Kerk. Want “het genie van de vrouw is
in de samenleving door haar gevoeligheid, haar intuïtie en
onmisbaar in alle geledingen van het sociale leven;
kwaliteiten die meestal eerder bij haar
daarom moet de aanwezigheid van
horen dan bij mannen. Bijvoorbeeld
Het genie van de vrouw is de vrouw in de arbeidssector worden
de specifiek vrouwelijke aandacht voor
gegarandeerd” en op vele andere
anderen die op een bijzondere manier
onmisbaar in alle geledingen plaatsen waar belangrijke beslissingen
tot uiting komt - maar niet uitsluitend worden genomen, zowel binnen de
van
het
sociale
leven.
in het moederschap. Ik zie met vreugde
Kerk als binnen de sociale structuren.
Dit artikel komt uit de exhortatie: Evangelii Gaudium
(De vreugde van het evangelie). Dit eerste geschrift van
de Paus is in het pastoresteam besproken.
De complete Nederlandse vertaling kunt u vinden op
www.rkdocumenten.nl.
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‘NEDERLANDSE DAG’ IN ROME
Door: pastoor Leendert Spijkers
Op 15 november 2016 komen pelgrims uit Nederland in
Rome bijeen aan de vooravond van de afsluiting van het
Jaar van Barmhartigheid.

Paus Franciscus heeft in zijn bul ‘Misericordiae
vultus’, waarmee hij het barmhartigheidsjaar afkondigde,
alle gelovigen uitgenodigd om tijdens dit jaar naar Rome
te pelgrimeren: “De pelgrimstocht is een bijzonder teken
van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die
ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht
en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een
weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur
in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar
eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.
Dit zal een teken zijn van het feit dat ook de barmhartigheid een doel is om te bereiken en dat het inzet en offer
vraagt. Moge de pelgrimstocht derhalve een prikkel tot
bekering zijn: wanneer wij door de Heilige Deur gaan,
zullen wij ons laten omarmen door de barmhartigheid van
God en zullen wij ons ervoor inzetten barmhartig te zijn
voor de ander, zoals de Vader dat is voor ons.”

Na de gezamenlijke lunch worden er diverse programma’s
aangeboden, waarbij elk programma is aangepast aan
de wensen van de verschillende groepen. Ga voor meer
informatie naar de site van de VNB (Vereniging Nationale
Bedevaarten) www.vnb.nl en kijk onder ‘onze reizen’.
Het buitengewoon Jubileumjaar van de
Barmhartigheid begon op 8 december 2015 (Hoogfeest
van Maria Onbevlekte Ontvangenis, tevens 50 jaar na het
afsluiten van Vaticanum II) en eindigt op 20 november
2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal).
Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en
kunstenaar Marko Ivan Rupnik. Het vermeldt het motto:
‘Barmhartig als de Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie
(Lc. 6, 36).
Het logo toont een Christusfiguur met kruiswonden
die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de
achtergrond van een kruis en drie blauwe ovalen in diverse
tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede
Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar
overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam
met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in
Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid
en toekomst.

CONTACTGEGEVENS
Parochiecentrum Sint-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 parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl
Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl

Tal van katholieke organisaties, parochies en
bisdommen geven gehoor aan deze oproep en organiseren
een bedevaart naar Rome in het najaar van 2016.
Op 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting van het
barmhartigheidsjaar, komen ze samen voor de ‘Nederlandse
Dag’ in Rome. De dag begint met een gezamenlijke
eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek, waarin
Nederlandse bisschoppen zullen voorgaan. Na afloop zal
paus Franciscus de Nederlandse pelgrims toespreken.
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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 parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl
Parochie Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87

STARTVIERING SINT-PETRUSBASILIEK
Door: pastor Wilfred van Nunen
In veel kerken is het een mooie gewoonte om na de
zomervakantie het nieuwe parochiejaar in te luiden met
een ‘startviering’. In de Sint-Petrusbasiliek deden we dat
met een eucharistieviering op zondag 11 september.
De viering had als thema: ‘Kerk zijn: hartelijk en gastvrij’.
Hiermee legden we een direct verband met de hartenkreet
van zowel paus Franciscus als onze nieuwe bisschop,
Mgr. De Korte, om het christelijk geloof op een hartelijke,
uitnodigende wijze te vieren en te belijden.

Ook werd er een verband gelegd tussen de
verschillende levensmomenten die mensen in de kerk
kunnen vieren. Doop, Eerste H. Communie, Vormsel,
Huwelijk, aandacht voor zieken en afscheid nemen van
onze dierbaren zijn géén op zichzelf staande momenten,
maar schakels in een heel levensverhaal. Daarom werd door
ouders van dopelingen, kinderen die hun Communie of
Vormsel gaan vieren, jonggehuwden én ouderen een actieve
rol vervuld in de viering. De lezingen werden verzorgd door
de zussen Aya (18) en Tuleen (16) Al Samkari, die anderhalf
jaar geleden met hun ouders en broertje Syrië ontvlucht zijn
en in Nederland zijn komen wonen. Ook hiermee geven we,
dwars tegen veel andere geluiden in, een signaal af van ons
geloof in een open en gastvrije kerk!

AGENDA

• Zondag 25 september, 11.00 uur: startviering
•
•
•
•
•
•

in de H. Antoniuskerk.
Zondag 2 oktober, 15.30-16.00 uur: orgelbespeling
in Sint-Petrusbasiliek door G. Hafkenscheid.
Vrijdag 21 oktober, (tijd nog onbekend): Mgr. G. de Korte
spreekt over de pauselijke encycliek Laudato si in
het Heerbeeck College in Best.
Zondag 30 oktober, 12.00 uur: Hubertusviering
bij de H. Eik.
Zaterdag 12 november, 14.30 uur: viering 50 jaar
Dameskoor in Sint-Petrusbasiliek.
Zaterdag 12 november, 19.00 uur: vormselviering
Best in de H. Antoniuskerk door Mgr. Mutsaerts.
Vrijdag 25 november, 19.00 uur: vormselviering
Oirschot in Sint-Petrusbasiliek door Mgr. Mutsaerts,
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen.

VASTE VIERINGEN IN
ONZE KERKEN EN KAPELLEN
Zaterdag
Best 		17.00 uur
Oirschot
17.45 uur
Middelbeers 19.00 uur
Spoordonk 19.00 uur

Sint-Odulphuskerk
Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)
H. Willibrorduskerk
H. Bernadettekerk

Zondag
Spoordonk 09.15 uur
Best 		09.30 uur
Middelbeers 10.00 uur
Oirschot
10.30 uur
Best 		11.00 uur

H. Bernadettekerk
Sint-Odulphuskerk
H. Willibrorduskerk
Sint-Petrusbasiliek
H. Antoniuskerk

Dinsdag
Best
09.00 uur H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Oirschot		19.00 uur Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)
Woensdag
Best		19.00 uur Sint-Odulphuskapel
Donderdag
Middelbeers 15.00 uur De Vestakker (verzorgingshuis)
Oirschot
19.00 uur Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)
Vrijdag
Best		19.00 uur Sint-Odulphuskapel
Eerste vrijdag van de maand:
		18.00 uur uitstalling van het Allerheiligste
		18.30 uur Rozenkransgebed
		18.45 uur kort lof en zegen, daarna om
19.00 uur H. Mis

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus
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