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OP WEG NAAR PASEN

In ons land heerst bij velen een gevoel van onbehagen. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen
Door: pastoor Leendert Spijkers
toekomst, over de medische zorg, over onze veiligheid en de
toekomst van de aarde. Helaas maken sommige politici van
Onze bisschop, monseigneur Gerard de Korte, schrijft in
dit ongenoegen gebruik om, als nieuwe rattenvangers van
de BisdomNieuwsbrief van februari 2017: ‘Als wij eerlijk in
Hamelen, mensen te verleiden tot negativisme en popude spiegel kijken, moeten wij vaak erkennen dat ons
lisme. Vanuit het katholieke denken over de rechtvaardige
leven erg egocentrisch is. Het hele
samenleving is dit echter een gevaarHet
paasfeest
heeft
alles
bestaan draait dan om mijn ego en
lijke ontwikkeling. Het is gevaarlijk
mijn kleine belangen. Christus nodigt
te maken met nieuw leven. om groepen mensen tegen elkaar uit
ons uit zorgzaam en dienstbaar te
te spelen, om met grove taal het debat
leven en God de eer te geven die Hem toekomt. Wie de
te voeren, om onderdelen van onze rechtstaat als nep te
medemens en de schepping dient, dient uiteindelijk ook
betitelen en de vrijheid van godsdienst op te heffen door de
de Schepper.’
bouw van moskeeën te verbieden evenals de Koran. Vanuit
katholiek perspectief zijn wij geroepen om de waardigheid
van ieder mens als schepsel van God te beschermen, solidair
te zijn met elkaar en ons eigenbelang of deelbelang te zien
binnen het kader van het algemeen belang. Alleen zo
PASEN
bouwen wij aan een leefbare en humane samenleving.
Onderlinge relaties kunnen koud worden en zelfs
Want als Hij is opgestaan vannacht
kapotgaan. Op weg naar het paasfeest kunnen we bekoelde
dan ook onze moed
relaties vernieuwen en gebroken relaties herstellen. Dat geldt
om te doen als Hij.
voor ons persoonlijk leven maar
ook voor het maatschappelijk
Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
leven. Het paasfeest heeft
dan ook onze wil
alles te maken met nieuw
Hem te volgen.
leven. De tijd voor Pasen
vormt een tijd van omvorWant als Hij is opgestaan
ming naar Christus toe.
dan ook ons geloof
Mijn eigen ik moet steeds
dat het donker niet het laatste woord spreekt.
meer door de Heer
worden omgevormd.
Als er iets nieuw is deze dag
Vormt gelijkvormigheid
is het onze liefde
met Christus niet het
geboren uit Hem
hart van iedere christeen bestemd voor de wereld.
lijke spiritualiteit?
Vanuit deze
Want als er iets is opgestaan
gelovige overtuiging
is het ons antwoord op:
wens ik ons allen een
‘Heb je Me lief?’
zalig paasfeest. Gods
Geest wil ons doen delen
Deze tekst komt uit: ‘Intercity bestemming
in het nieuwe leven dat
Pasen, een reisgids voor de Goede Week’.
Christus ons aanbiedt.
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BEMOEDIGING EN VERTROUWEN
Door: Theamarie Geilleit-Goossens
Zondag 12 maart jl. ging onze bisschop, monseigneur
Gerard de Korte, voor in de eucharistieviering in de
H. Antoniuskerk. Monseigneur De Korte kiest ervoor om,
als hij op zondag geen officiële verplichtingen heeft,
eucharistie te vieren met lokale gelovigen uit een kleinere
gemeenschap. Hij wil graag weten wat er speelt onder
de gelovigen van het bisdom. In de voorbespreking gaf
monseigneur De Korte aan graag naar de H. Antoniuskerk
te willen komen en de mensen van de geloofsgemeenschap
te willen ontmoeten.

Christus. Wat zou het fijn zijn als er weer iets van toenadering
kan komen, iets van nieuwe eenheid ondanks alle meningsverschillen. Nogmaals, ik weet niet wat het resultaat zal zijn
Om 11.00 uur kwam de liturgische stoet met de
van mijn ontmoeting, maar laten we hopen dat de Geest ons
bisschop, pastor Papenburg en diaken Van Lieverloo een
de weg mag wijzen en dat we, hoe verschillend we misschien
goed gevulde kerk binnen. Het Lidwinakoor verzorgde de
ook denken en zijn, beseffen dat God ons onvoorwaardelijk
zang tijdens de viering.
bemint en dat Hij ons, in Christus, de weg wijst. Christus als
Bij de homilie ging de bisschop in op de lezingen van
leidsman, dat geeft vertrouwen om verder te gaan.”
de zondag. Daarnaast ging hij de specifieke situatie van de
Na afloop van de eucharistieviering maakten vele
geloofsgemeenschap van de H. Antoniuskerk niet uit de
aanwezigen van de gelegenheid gebruik om, onder het genot
weg. Aandachtig werd er geluisterd, met name toen hij het
van een kopje koffie, monseigneur De Korte en elkaar te
volgende zei: “Ik weet dat er
ontmoeten. Velen vertelden de
hier in Best het nodige gebeurd Authentiek in geloof, open en gastvrij en bisschop heel blij te zijn met
is, nog voordat ik hier bisschop
zijn bezoek en dit als bemoedivooral
hartelijk
en
met
mensen
begaan.
werd. Dat er verdeeldheid is
gend te ervaren.
ontstaan. Dat mensen elkaar, binnen de katholieke gemeenNa de ontmoeting met de kerkgangers was er in het
schap, verdriet hebben gedaan. En dat bij sommigen van u,
Parochiecentrum een eenvoudige lunch met vertegenwoorof bij velen misschien zelfs, dat verdriet nog steeds aanwezig
digers van onze geloofsgemeenschap. Behalve dat gastvrijheid
is. Vandaag ben ik in úw midden, binnenkort zal ik bij de
kon worden getoond, was het gesprek met de bisschop een
andere gemeenschap zijn, die gemeend heeft op eigen kracht
doel. Monseigneur De Korte bleek open te staan voor wat er
verder te moeten gaan. Ik weet niet wat het resultaat zal zijn
leeft onder de gelovigen en straalde betrokkenheid uit.
van die ontmoeting, maar we mogen misschien van elkaar
Tijdens zijn bezoek aan onze parochie Sint-Odulphus
weten, dat we aangeraakt zijn door dezelfde Geest van Jezus
van Brabant op 23 mei 2016, werd al opgemerkt dat onze
bisschop authentiek in geloof, open en gastvrij is en vooral
hartelijk en met mensen begaan. Dat beeld bleek ook nu in
de H. Antoniuskerk.

MIJN KERK
VERBINDT,
MIJN KERK
IN BALANS
Een welgemeend dank-je-wel aan alle vrijwilligers die
zich weer hebben ingezet voor de actie Kerkbalans en
de Vastenactie. En ook hartelijk dank aan allen die één
of beide acties financieel hebben gesteund.
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HONGERDOEK
‘IK BEN OMDAT WIJ ZIJN’
Door: pastor Wilfred van Nunen
De hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’ is van de hand van
de in Nigeria geboren en getogen kunstenaar Chidi Kwubiri.
De titel is afgeleid van de zin: “Ik ben omdat jij bent en jij
bent omdat wij zijn”; het zogenaamde Ubunti-principe,
dat duidt op de wederkerigheid van ons menselijk bestaan.
Geen mens is een eiland; niemand kan zonder anderen.
Deze boodschap houdt een wijsheid in die het sterk
geïndividualiseerde westen wel kan gebruiken.

De kunstenaar heeft zich bij de keuze van de kleuren
De twee personen die elkaar aankijken doen ook
laten inspireren door de twee rivieren die in Nigeria samendenken aan Gods menswording. In Jezus is God letterlijk
komen: de Benue met zijn blauwgroene kleur en de Niger
‘op ooghoogte’ gekomen. Jezus leert ons dat we de liefde
met zijn zanderige kleur. Ze hebben allebei hun eigen
van zijn en onze Vader niet moeten zoeken in de hoogte en
oorsprong en loop, maar gaan halverwege
de verte, maar in het gelaat van een
hun tocht naar de oceaan samen verder.
medemens, in ‘jij, die mij aankijkt’. Wie
Waar mensen elkaar in
De kleuren verwijzen ook naar koud en
met oprechte belangstelling kijkt in het
warm en naar hoop, aarde en leven
de ogen zien, ontstaat vrede gelaat van de ander, zal geraakt worden
enerzijds en vruchtbaarheid en goddedoor zijn of haar kwetsbaarheid en niet
en
wederkerigheid,
liefde.
lijkheid anderzijds. Zij verwijzen naar de
anders kúnnen, dan die ander respectvol
‘kleur’ die intermenselijke verhoudingen
bejegenen. Godsdienst begint dus met
kunnen hebben.
‘goed kijken’. Waar mensen niet goed kijken en hun gelaat
Vanuit hun eigen kleur, hun eigen uniciteit, kijken
van elkaar afkeren, krijgen ruzie en oorlog een kans.
twee verschillende mensen elkaar aan en ontdekken dat zij
Waar mensen elkaar in de ogen zien, ontstaat vrede en
in hun verscheidenheid ook samenvallen; in wezen dezelfde
wederkerigheid, liefde. Daartoe nodigt deze
mensen zijn die dezelfde hoop, hetzelfde geloof, dezelfde
prachtige doek
verlangens, zorgen en twijfels delen. Ondanks hun verschillen
ons uit.
vinden zij elkaar en reiken zij naar elkaar. Waar mensen
elkaar ont-moeten (vrij maken van moeten en tegelijk een
begin maken van een wederzijdse relatie) doen verschillen
in leeftijd, rang of stand, geloofsovertuiging, hulpgever of
hulpontvanger er niet meer toe. De witte streep tussen beide
COLOFON
personen verwijst naar grenzen, die worden doorbroken.
Het doet denken aan de uitspraak van de vorige president
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus
van de VS, Barack Obama, die zei dat een land dat muren om
van Brabant en verschijnt vier keer per jaar.
zich heen bouwt, een gevangene wordt van zichzelf.
Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,
In plaats daarvan is het beter om bruggen te bouwen.
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl
Ook Paus Franciscus is zo’n bruggenbouwer.
Tussen mensen onderling, tussen mensen en God en tussen
Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarie Geilleit-Goossens,
de mens en de kosmos. Daaraan dacht de kunstenaar bij het
Jeanne van Hal, Cis de Kroon, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,
Nicoline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans
maken van zijn doek. Het is alsof je een inkijkje in de ruimte
hebt. Alle sterren, planeten en zonnestelsels; we zijn ermee
Foto’s: Jan de Ruijter
verbonden. We zijn een onderdeel van dat grote, wonderlijke
Ontwerp en opmaak: VissenCom
geheel. Dat besef nodigt ons uit om met eerbied en ontzag de
Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek
Oplage: 11.200 stuks
schepping tegemoet te treden.
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SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN
Door: pastor Wilfred van Nunen
Onze nieuwe bisschop monseigneur Gerard de Korte,
heeft een beleidsplan gelanceerd. Hij heeft afgelopen
zomer goed geluisterd naar de vragen en zorgen die er in
de parochies leven en op grond daarvan een aantal zaken
geformuleerd, die in zijn ogen aandacht verdienen.

Zijn beleidsplan heeft alom veel weerklank en
herkenning gekregen. Wezenlijk is het werken aan een
klimaat van onderling vertrouwen en hoop. De kerk moet
geen in zichzelf gekeerde club zijn, maar een gemeenschap
van gelovigen die op de wereld gericht zijn; op de mensen
met hun zorgen en vragen. Een missionaire kerk, zoals onze
bisschop die graag ziet in de lijn van paus Franciscus, gaat
eropuit en wil dienen in plaats van gediend te worden.
Een missionaire kerk zal ook aandacht hebben voor de
Godsvraag. Mensen op een laagdrempelige manier kennis
laten maken met de Bijbelse verhalen en de boodschap van
Jezus Christus is wezenlijk voor de kerk van nu. Ook wijst de
bisschop op de verantwoordelijkheid van iedere gedoopte.
We hebben elkaar nodig. Ook een bisschop kan niets zonder
de medewerking van de gelovigen.
Concreet vraagt de bisschop aan alle parochies om
voor hun eigen situatie een beleidsplannetje te maken.
Nee, geen lijvig rapport wat onder in een kast verdwijnt,
maar een heldere omschrijving van hetgeen men kan en wil
doen op pastoraal gebied om als kerk bij de tijd en bij de
mensen te blijven. Daarnaast zal ieder parochiebestuur een
plan maken met betrekking tot het beheer van de middelen
en de gebouwen.
Onlangs heeft de parochie Sint-Odulphus van
Brabant een plan opgesteld voor de situatie in Best,
Oirschot, Spoordonk en De Beerzen. Daarin worden de
volgende aandachtspunten genoemd:
1.		Aandacht voor pastoraat met jonge gezinnen. We gaan
met contactpersonen de ouders van de dopelingen feliciteren na de doop van hun kind en nodigen hen vervolgens
uit om mee te doen met vieringen voor jonge gezinnen
(enkele keren per jaar), waarna ouders en kinderen elkaar
kunnen ontmoeten. Zo bouwen we aan gemeenschapsvorming van onderaf en hopen we een natuurlijke brug te
slaan tussen doopsel en eerste communie.
2. Aandacht voor de Bijbel. Veel mensen ervaren de Bijbel als
een moeilijk toegankelijk boek. Er zal aandacht zijn voor
een Bijbelcursus, maar ook voor laagdrempelige geloofs
gesprekken, zoals in de vastentijd.

3.		Pelgrimage. Samen reizen, samen bidden en je bezinnen
schept een band. We zullen dit jaar aansluiten bij de
bisdombedevaart naar Lourdes, maar ook aandacht
hebben voor een jongerenpelgrimage en voor bedevaarten
dichter bij huis.
4. Contactpersonennetwerk. Sommige geloofsgemeenschappen beschikken erover, andere (nog) niet.
Contactpersonen zijn het gezicht van de parochie in
de eigen straat, niet alleen door het parochieblad te
bezorgen en de kerkbalansactie uit te dragen, maar ook
om even aandacht te hebben bij droevige of vreugdevolle
levensmomenten.
5. Diaconie. Aandacht voor de kwetsbare medemensen,
in welke vorm ook, dichtbij of ver weg en aandacht voor
de zorg voor de aarde.
Dit zijn enkele punten waar we de komende jaren
meer aandacht voor zullen hebben. Zo hopen we met de
bisschop en met elkaar in vertrouwen te bouwen aan een
hartelijke, gastvrije kerk. De complete tekst van het beleidsplan ‘Samen bouwen in vertrouwen’ staat op onze website
www.odulphusvanbrabant.nl

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
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
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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.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
8 april

19.00 uur Palmpasenviering met pastoor Spijkers
en zang van het Kinderkoor
9 april
10.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met
zang van de Cantorij
13 april 18.00 uur Vastenmaaltijd met communicantjes
van Oirschot en Spoordonk, samen met
ouders, broers en zussen en met zang
van de Kinderkoren van Oirschot en
Spoordonk
14 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastoor
Spijkers en vormelingen en zang van
het Dameskoor
15.00 uur Goede Vrijdag, kinderkruisweg met
de Werkgroep Gezinsvieringen
		 • Bij goed weer bij de heilige Eik.
Verzamelen om 14.45 uur bij het
Pastoraal Centrum
		 • Bij slecht weer is de kinderkruisweg in
het Pastoraal Centrum
20.00 uur Herdenking van Jezus’ lijden en sterven,
met zang van de Cantorij,
het Dameskoor en het Gemengd Koor
Spoordonk
15 april 20.00 uur Paaswake met zang van Mixed Voices
16 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
17 april 10.30 uur Tweede paasdag, eucharistieviering met
Blaasorkest C’est la Vie

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
8 april

11 april
13 april
15 april

17.45 uur Woord- en communieviering met
seniorenkoor De Naklank
19.00 uur Viering van woord en gebed met
pastor Van Nunen
16.00 uur Witte Donderdag, bezinnend moment
met samenzang
17.45 uur Paaswake met zang van seniorenkoor
De Naklank

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk
8 april

9 april
14 april

16 april

19.00 uur Palmpasenviering met pastor
Van Nunen en zang van het Kinderkoor
Tevens presentatieviering eerste
communicanten
09.15 uur Palmzondag, eucharistieviering met zang
van het Gemengd Koor Spoordonk
15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastor
Van Nunen en vormelingen en zang van
het Gemengd Koor Spoordonk
09.15 uur Pasen, eucharistieviering met zang van
het Kinderkoor

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
9 april

13 april

14 april
15 april
16 april
17 april
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11.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met
palmwijding met pastor Papenburg
m.m.v. Jan Kievit en gelegenheidskoor
18.00 uur Witte Donderdag, kinderviering met
aalmoezenier Van Lieverloo voor alle
Bestse communicanten, ouders, broers
en zussen en andere belangstellenden,
met aansluitend een vastenmaaltijd
15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
voor kinderen en volwassenen
19.00 uur Paaswake met pastor Papenburg en zang
van het Lidwinakoor
11.00 uur Pasen, eucharistieviering met pastor
Papenburg en zang van het Lidwinakoor
11.00 uur Tweede paasdag, woord- en communieviering met aalmoezenier Van Lieverloo
en zang van het Klumpkeskoor

WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG
VIEREN WE SAMEN

Vervolg ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
8 april

9 april

13 april
14 april
15 april
16 april

17 april

17.00 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantors
09.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met
volkszang
11.00 uur Kinderviering
20.00 uur Witte Donderdag, viering met zang van
het Gemengd Koor
15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
met zang van de Cantors
19.00 uur Paaswake met zang van het Gemengd
Koor en het Gregoriaans Koor
09.30 uur Pasen, gezinsviering met zang van
de Gouden Appeltjes
11.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
09.30 uur Tweede paasdag, eucharistieviering met
volkszang

Sint-Odulphuskapel, Nazarethstraat, Best
11 april

19.00 uur Boeteviering

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
8 april
9 april
13 april

14 april
15 april

16 april
17 april

13 april
15 april

Op Witte Donderdag, 13 april, om 20.00 uur zijn alle
parochianen uit Best, Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers,
Spoordonk en Oirschot welkom in de Sint-Odulphuskerk in
Best. Alle pastores gaan gezamenlijk voor en er wordt gezongen
door het Gemengd Koor van de Sint-Odulphuskerk onder
leiding van Leo Smeets.
Op Goede Vrijdag, 14 april, om 20.00 uur zijn alle
parochianen uit Best, Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers,
Spoordonk en Oirschot welkom in de Sint-Petrusbasiliek
in Oirschot. Ook dan gaan alle pastores gezamenlijk voor en
wordt er gezongen door de Cantorij en het Dameskoor van
Oirschot en het Gemengd Koor van Spoordonk.

ACTIVITEITEN IN DE PASSIETIJD
Naast de vieringen hoort ook de uitvoering van de Matthäus
Passion tot de tradities in deze tijd. Alle activiteiten binnen
de grenzen van de parochie vindt u hieronder, voor inspiratie
en bezinning.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

19.00 uur Viering met zang van het Seniorenkoor
10.00 uur Palmzondagviering
17.30 uur Witte Donderdag, maaltijdviering met
zang van het Kinderkoor
15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg
19.00 uur Paaszaterdag, gezinsviering met zang
van het Kinderkoor
20.30 uur Paaswake met zang van De Berse
Canonici
10.00 uur Pasen, eucharistieviering met zang van
No Limit
09.30 uur Tweede paasdag, viering met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

Dit jaar vieren we Witte Donderdag en Goede Vrijdag met een
gezamenlijke viering voor de hele parochie.

15.00 uur Viering met samenzang		
14.00 uur Paaszaterdag, viering met zang van
het Seniorenkoor

8 en 9 april 10.00-17.00 uur Tentoonstelling ‘Kom Passie’
12 april
19.30 uur
Matthäus Passion door
Kempenkoor, Concerto Barocco
en het Jongenskoor Dalfsen.
Dirigent: Cees Wouters. Zie:
www.matthauspassionoirschot.nl

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
9 april

14.30 uur

Actie: ‘Heel Beers bakt, loopt,
puzzelt, kijkt, grabbelt en drinkt
voor een goed doel’

NIEUWS IN HET KORT
• Jan van Vroenhoven is gestopt als parochiebestuurslid.
Hij heeft met veel enthousiasme en kennis van zaken de
portefeuille Bouwzaken behartigd. We danken hem voor
zijn belangeloze inzet en wensen hem alle goeds toe.
We hopen binnenkort de vacature te kunnen invullen.
• Met ingang van 1 januari 2017 gelden in de gehele parochie
dezelfde tarieven.
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