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GOED EN KWAAD
Door: pastor Wilfred van Nunen
Ook ik ben geschrokken van het nieuws dat iemand
de duivel meent aan te treffen in kwetsbare jongeren die
vanwege een verslaving in de problemen zijn gekomen.
Dat iemand medicijnman gaat spelen en de duivel tijdens
Als ze gaan kruisboogschieten dan lopen de gildede besprenkeling met wijwater ‘onder gesis en gegrom uit
broeders met tromgeroffel steeds kleiner wordende cirkels
iemand hoort vertrekken’, vind ik zorgwekkend. Volgens
om de schutsboom om hem te bevrijden van kwade
mij ben je beter af met een pastoor of pastor die zélf af en
machten. Of de gildebroeders echt geloven dat er geesten
toe een beetje sist en gromt. Hoewel dat ook zijn grenzen
rond de boom rondwaren, durf ik te betwijfelen.
heeft, want als er 350 mensen opstaan en rondjes rond de
Maar daarmee is het natuurlijk geen flauwekul. Wij hebben
kerk lopen om je weg te krijgen, zoals in Reusel gebeurde,
beelden en rituelen nodig die ons vertellen dat we kwaad
dan heb je het toch wel echt te bont gemaakt. Over uitdrijmet goed moeten bestrijden. Spreken over de duivel vraagt
ving gesproken.
echter om voorzichtigheid. Voor mij is de duivel een
Maar zonder gekheid. Wie werkelijk macht over de
metafoor voor het kwaad in de wereld, maar het is geen
duivel heeft kan beter naar Syrië gaan om de wrede oorlog
roodgloeiende figuur met bokkenpoten, horens en een
te stoppen. Of naar potentiële zelfmoordterroristen om te
puntige staart, die bezit neemt van mensen.
voorkómen dat ze hun destructieve gedachten ten uitvoer
brengen, zoals onlangs weer in Manchester.
Ons denken over Of naar de geldmagnaten die met macht en
zonde en schuld poen alles naar hun hand zetten en lak hebben
aan mens en milieu. Als er al een duivel is,
heeft zich ten goede dan is hij volgens mij dáár te vinden en niet in
kwetsbare mensen die niet uit onwil maar uit
ontwikkeld.
onvermogen op een verkeerd spoor kwamen.
Tegen het echte kwaad in deze wereld is geen enkele exorcist
opgewassen. Zelfs niet met duizend liter wijwater. Door te
doen alsof, maakt hij niet alleen van zichzelf een karikatuur,
maar ook van de kerk die hem heeft aangesteld.
Voor een goed begrip is het nodig te weten dat het
benoemen van een exorcist wel degelijk een traditie is die
eigen is aan de kerk. Het is een traditie die teruggaat op de
Bijbel, waarin we tal van uitdrijvingsverhalen tegenkomen.
Ook Jezus dreef duivels uit en in de vroege kerk deden de
apostelen en diakens dit ook, bij bosjes zelfs. Dus dat de
kerk er iets mee moet, is duidelijk. Het is daarbij wel van
belang dat de kerk met de tijd meegroeit. Het denken over
goede en kwade geesten is geëvolueerd. Voortschrijdend
wetenschappelijk en medisch inzicht heeft ervoor gezorgd
dat we meer weten over de psyche dan 2000 jaar geleden.
Ook ons denken over zonde en schuld heeft zich ten goede
ontwikkeld. In de Bijbelse tijd werd geloofd dat een ziekte
Onlangs was er veel ophef in de media over een
exorcist in Veldhoven. Ik dacht toen: zo bijzonder is dat
niet. In veel Brabantse gemeenten hebben we tal van
verenigingen die aan exorcisme doen! Onze gildes!
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als blindheid of melaatsheid wel een straf zou zijn van God
voor een begane zonde. Door de persoon zelf of door diens
ouders of voorouders. Inmiddels zijn we dat stadium gepasseerd. Hoewel het echt nog niet zo lang geleden is, dat een
ongedoopte overleden baby niet op ‘gewijde grond’ begraven
mocht worden omdat men dacht dat de smet van de erfzonde
dit niet toeliet. Zo’n onschuldig kinderzieltje kon niet rechtstreeks naar de hemel, maar moest eerst gezuiverd worden in
het vagevuur. Dit moet wel bedacht zijn door mensen zonder
kinderen, die niet in de gaten hadden welk verdriet men
daarmee ouders aandeed. Tot op de dag van vandaag bestaat
dat verdriet. Dát is kwaad. Niet dat ongedoopte kinderzieltje
dat recht uit de hemel kwam en er meteen naar terugkeerde.
Verhalen als die over de Veldhovense exorcist en de
Reuselse solist zijn natuurlijk olie op het vuur van de critici,
die vinden dat geloven niet meer van deze tijd is; dat het iets
is voor naïevelingen die in sprookjes willen geloven. Dit doet
geen recht aan de overgrote meerderheid van welwillende
katholieken, die met gevoel voor nuance en vooral met een
barmhartige houding naar mensen proberen de boodschap

van Christus te beleven en uit te dragen.
De kern van die boodschap is de liefde. “Wie mij
liefheeft”, zegt Jezus, “zal mijn geboden onderhouden.”
Maar hoe doe je dat? Jezus liefhebben en zijn geboden
onderhouden? In sommige neo-orthodoxe kringen lijkt
het erop dat Jezus liefhebben op de eerste plaats betekent:
wekelijks naar de kerk gaan, de sacramenten onderhouden
en je houden aan de richtlijnen van de kerk. Voor mijn gevoel
betekent Jezus liefhebben op de eerste plaats: oog hebben
voor je kwetsbare naaste. Want daarmee heeft Hij zich steeds
weer willen vereenzelvigen. Natuurlijk kan ons kerkbezoek
en ons gebed daartoe inspireren, dat is heel zinvol, maar
zodra het gezien wordt als een doel op zich, dan wordt het
een dood ritueel zonder betekenis. Daarin is God niet
geïnteresseerd. Waarin Hij geïnteresseerd is, vat Jezus samen
in de beroemde zin: “Wat je voor de minsten der mijnen
gedaan hebt, dat heb je voor mij gedaan.”
Jezus leert ons geen hocus pocus om de duivel te
verjagen. Hij leert ons ons hart open te stellen voor elkaar en
goed te doen.

BEDEVAART KEVELAER 17 AUGUSTUS 2017
Ook dit jaar wordt er weer een bedevaart georganiseerd
door Broederschap Processie Kevelaer-Eindhoven naar
het bekende Mariabedevaartsoord Kevelaer.

Dit jaar is een heel speciaal jaar omdat de
bedevaartplaats Kevelaer 375 jaar bestaat en omdat de
organisatie vanuit Eindhoven dit jaar 275 jaar bestaat!
Vanuit De Beerzen,
Oirschot, Spoordonk en Best kunt
u op deze dag met een touringcar
mee. U kunt deelnemen aan een
plechtige eucharistieviering,
de kruisweg en het heilig 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 informatie of
opgave (uiterlijk 29 juli): voor
De Beerzen 013 - 514 19 62 Tilly
Hems, voor Oirschot/Spoordonk
0499 - 57 12 50 het parochiesecretariaat en voor Best 0499 - 31 08 07
Joke en Fried van Aken.
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OP BEDEVAART GAAN
we de Heilige Eik, Scherpenheuvel, Banneux, Kevelaer,
Den Bosch, Maastricht, Eiteren (bij IJsselstein), ’t Zand (bij
Roermond) en zo kan ik qua Mariabedevaartplaatsen nog
lang doorgaan. Ook in Beieren zijn er veel en in Zuid-Europa
kennen we de bekende bedevaartplaatsen Montserrat,
Fatima en Lourdes. Maria is aan uitverkoren mensen
Door: aalmoezenier
verschenen om haar hulp te laten inroepen als middelares
Paul Versteegh
bij haar Zoon. We kennen echter ook nog plaatsen als
Smakt (Sint-Jozef) en Wittem (Gerardus Majella). De lijst
De meeste mensen
van katholieke bedevaartplaatsen waar heiligen om hun
kennen het
voorspraak wordt gevraagd, is bijna eindeloos.
woord bedevaart
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de
(bidtocht)
heilige Antonius van Padua. In zijn basiliek in Padua staan
eigenlijk wel,
altijd lange rijen en in katholieke kerken treft men hem,
alleen klinkt het
na Maria, het meest aan. Antonius wordt aangeroepen met
de ouderen onder
het schietgebedje: Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik
ons bekender in
mijn … (sleutel, portemonnee, telefoon) weer vind.
de oren dan de
Een pelgrim ging op reis met het hoogst noodzakelijke.
jongeren. In de
Hij had een stok om op te steunen en zich te beschermen
geschiedenis en
tegen dierlijke aanvallen; eenvoudig maar stevig schoeisel;
zelfs in gezegden en
een pelgrimsmantel en hoed tegen de regen en de hitte;
de muziek komen we bedevaarten tegen. Vroeger werden
een knapzak om wat eten in te bewaren; een veldfles voor
pelgrims (bedevaartgangers) altijd gastvrij onthaald,
het water en vaak een bedelnap voor een beetje soep, dat
mochten vaak voor niets of heel weinig overnachten en er
mensen hem onderweg gaven. De routes naar Santiago
werd hun vaak gevraagd ook te bidden voor de gastheer of
(heilige Jakobus) worden gemarkeerd door Jacobsschelpen.
gastvrouw als zij bij het heiligdom zouden aankomen.
Een pelgrim droeg er altijd een bij zich. De lange tocht werd
‘Tussen Keulen en Parijs ligt
vaak in stilte afgelegd, zodat men
de weg naar Rome’, verwijst naar de
nieuwe inspiratie kon opdoen of de
‘Tussen Keulen en Parijs
bedevaarten die men uit onze regio
geest kon leegmaken om die te laten
ligt de weg naar Rome’
naar de heilige stad maakte. De opera
vullen door de heilige naar wie men
Tannhäuser vertelt ook over een
verwijst naar de bedevaarten onderweg was. In de uitputtende tocht
pelgrimstocht naar Rome ter boetekwam men vaak ‘zichzelf tegen’ of men
die
men
uit
onze
regio
doening. Dit brengt ons meteen bij de
ontdekte zijn denkbeeldige grenzen en
redenen voor een bedevaart. Men kon
hoe men die kon verleggen. Daardoor
naar Rome maakte.
zo’n reis, die soms wel maanden duurde,
ontstonden nieuwe inzichten.
om verschillende redenen maken. De eerste was als boeteMocht u zich eens afvragen hoe het verder moet met
doening wegens een groot vergrijp; de tweede was om iets te
uw leven of heeft u ergens grote spijt van of bent u enorm
vragen aan de heilige naar wiens oord men ging en de derde
dankbaar voor uw leven, voor een wending die het genomen
reden was om goed na te denken over het verdere verloop
heeft, voor een genezing van een ernstige ziekte of een oplosvan je leven. Dit laatste hoor je nog steeds bij mensen die naar
sing van een uitzichtloze situatie (zeker als dit is gebeurd door
Santiago de Compostella gaan.
een bepaalde heilige om voorspraak te vragen) denk dan ook
Niet alleen het christendom kent bedevaarten, alle
maar eens aan een pelgrimage. Het zal u zeker goeddoen.
belangrijke wereldgodsdiensten kennen ze, denk maar aan
Zoek dan niet de makkelijkste weg: met de auto tot aan de
de Klaagmuur in Jeruzalem voor de joden en de Hadj naar
bedevaartkapel, met een volle koelbox en logeren in vierMekka voor de moslims. De katholieken kennen echter de
sterrenhotels onderweg. Dan zou u de eigenlijke doelstelling
meeste bedevaartplaatsen. In onze eigen omgeving hebben
missen: de bijzondere ervaring van een echte pelgrimstocht.
Pieter Bruegel:
pelgrim naar
Compostella,
zie het schelpje.
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MET BISSCHOP DE KORTE NAAR LOURDES
Door: pastor Wilfred van Nunen
Van 14 t/m 21 oktober 2017 gaat het bisdom van
’s-Hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Bisschop
Gerard de Korte nodigt u van harte uit om met hem deel te
nemen aan de pelgrimage.

Monseigneur De Korte ziet uit naar de reis:
“Het belooft een week te worden van ontmoeting en
bezinning. Op onze pelgrimage kunnen wij onze onderlinge
band versterken en ons geloof verdiepen. Mag ik u van harte
uitnodigen met mij mee naar Lourdes te gaan?”
De bedevaart vindt in de herfstvakantie plaats
zodat ook jongeren en gezinnen kunnen deelnemen.
De reis is per TGV. Deze hogesnelheidstrein brengt de
pelgrims in één dag naar Lourdes. Er is ook een busreis die
bijzonder geschikt is voor bedevaartgangers die van een
rolstoel gebruikmaken of liggend vervoerd moeten worden.
Bisschop De Korte: “Een katholieke bedevaart is altijd een
mix van gebed, van vroomheid en van gezelligheid.
Het is ook een mogelijkheid om te ervaren en te vieren
dat we gezamenlijk de kerk van het bisdom van
’s-Hertogenbosch zijn.”
De ontmoeting met Maria en via haar met Christus
staat centraal in Lourdes. Daarnaast is er voor de pelgrims
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Een bedevaart is een moment van bezinning. “Je wordt als
het ware even stilgezet, weg uit het leven van alledag”,
zegt de bisschop. “In Lourdes zijn er elke dag vieringen,
processies en andere gebedsmomenten: een goede
gelegenheid om het geloof te versterken en te vernieuwen.”

Namens het pastorale team, dat zich graag bij de
uitnodigende woorden van onze bisschop aansluit, gaan
pastoor Leendert Spijkers en pastor Wilfred van Nunen
ook mee. Hopelijk met een mooie groep mensen uit onze
gemeenschap!
Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven?
Dat kan via de website www.vnb.nl, 8-daagse bedevaart
Lourdes - Parochie Sint-Odulphus van Brabant of
tel. 073 - 68 18 111. U kunt ook contact opnemen met de
lokale contactpersoon Annelies van de Ven uit Oirschot,
tel. 0499 - 57 60 72 of 06 - 53 33 46 48.
Per e-mail anneliesvandeven@hetnet.nl of
bestuur@odulphusvanbrabant.nl

We trekken door ons mooie land,
een streek van bloemen, zee en strand,
met duinen, bossen tegelijk,
wat zijn wij in ons landje rijk.

NIEUWS IN HET KORT

• Ernest Mutsaerts is wegens verhuizing gestopt als

•

VAKANTIE

parochiebestuurslid. Hij heeft met veel enthousiasme en
kennis van zaken de portefeuille Vrijwilligers behartigd.
Wij danken hem voor zijn belangeloze inzet en wensen
hem alle goeds toe.
Wij hopen binnenkort de vacature te kunnen invullen.
Wij feliciteren emeritus pastoor-deken Frans Verhoeven
met zijn 50-jarig priesterjubileum op 20 mei jl.
Pastor Verhoeven gaat regelmatig voor in de eucharistieviering in de H. Antoniuskerk in Best.
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We rijden, fietsen, lopen veel,
bezichtigen haast elk kasteel,
gebouwen, kerken zeer in trek,
aan monumenten geen gebrek.
Vakantie is een ruim begrip,
we spoeden ons van trip naar trip,
geen tijd meer over voor wat rust,
zijn wij ons daarvan wel bewust?

MUSICAL
VOOR EN DOOR COMMUNICANTEN
Op 26 maart jl. werd onder grote belangstelling de musical
‘De barmhartige Vader’ door KISI-kids en een dertigtal
communicanten uit Spoordonk en Oirschot opgevoerd in
de Sint-Petrusbasiliek.

Pastoor Spijkers heette iedereen welkom en sprak een
woord van dank aan Harm Ruiter (KISI) en de werkgroep
‘Eerste communie’ uit Oirschot-Spoordonk, de meespelende communicantjes en hun ouders.
Het thema van de ‘afwezige vader’ kennen velen
beter dan hen lief is. Het verhaal van de ‘verloren zoon’ is
een van de bekendste Bijbelverhalen. Vanuit een zeer actuele
problematiek vertelt de musical het verhaal van Monika en
van de verloren zoon.
Monika is erg verdrietig als haar vader het te druk
heeft met zijn werk en geen tijd heeft om met haar naar de
kermis te gaan. Als ze alleen gaat, ziet ze daar haar vrienden,
die vergeten waren haar te vragen. Monika voelt zich erg
alleen en heeft het gevoel dat er niemand is die van haar
houdt. Haar wordt het verhaal verteld van de verloren zoon.
Jonathan en Benjamin zijn twee broers. Jonathan doet goed
zijn best, Benjamin heeft van lui-zijn zijn werk gemaakt.
Benjamin wil zijn erfdeel en gaat van zijn leven een feest
maken. Hij heeft vrienden genoeg, tot zijn geld op is; dan
heeft hij niemand meer. Hij wil heel graag teruggaan naar
zijn vader en hem dan zeggen: “Ik heb het fout gedaan.

Mag ik hier als uw knecht komen werken?” Zijn vader,
die hem heel erg mist, staat elke dag op de uitkijk en is heel
blij als Benjamin weer terugkomt. Vader en zoon, en ook de
broers, sluiten elkaar in de armen. In het evangelie vertelt
Jezus dit verhaal om te benadrukken, dat God vergevings
gezind en barmhartig is zoals deze vader.
Als aan het einde ook de vader van Monika tijd voor
haar heeft, komt ook voor haar alles goed.
Pastoor Spijkers noemde het spel van KISI-kids en de
communicanten, ontroerend en verrassend. Hij bedankte
allen die meegewerkt hebben om dit tot stand te brengen,
maar ook het betrokken publiek, in het bijzonder de kleinste
kinderen, die voor in de kerk, heel aandachtig het spel
volgden. Zeker voor herhaling vatbaar!

AGENDA

•
•

•

De H. Antoniuskerk is t/m 1 september elke
vrijdagochtend geopend van 09.00 - 12.00 uur.
Tot en met zondag 15 oktober is de Sint-Petrusbasiliek
op zaterdag en zondag open van 13.30 - 16.15 uur.
In juli en augustus is de basiliek te bezichtigen op
dinsdag- t/m zondagmiddag van 13.30 - 16.15 uur.
Leden van de kerkwacht houden toezicht en geven op
verzoek informatie aan de bezoekers. De VVV Oirschot
verzorgt op verzoek groepsexcursies door de kerk.
De Stichting Beiaardconcerten heeft in de Sint-Petrus
basiliek te Oirschot op zaterdag 1 juli van 16.00 - 17.00 uur
een beiaardconcert. De beiaardier is Frank Deleu.
De beste luisterplaats om vrijwel ongestoord van het
beiaardspel te genieten is in de tuin van de pastorie aan
de Nieuwstraat 17. U krijgt een gratis kopje koffie of thee
aangeboden. Na afloop kunt u de beiaardier op deze

•

•
•

luisterplaats ontmoeten.
Orgelconcerten op het Smits-orgel in de Sint-Petrusbasiliek:
- zondag 30 juli, 16.00 uur: organist Willeke Smits uit
Utrecht.
- zondag 27 augustus, 16.00 uur: organist Jan van de Laar
uit Helmond.
- zondag 17 september, 16.00 uur: organist Kees van
Houten uit Boxtel, m.m.v. sopraan Marjon Strijk.
Serie bespelingen op het Smits-orgel in de Sint-Petrus
basiliek door organist Gerard Hafkenscheid op de
volgende zondagmiddagen van 15.30 - 16.00 uur:
23 juli, 20 augustus en 8 oktober.
Marktbespelingen: De beiaard wordt van medio
september tot eind oktober elke dinsdagochtend tijdens
de weekmarkt, van 10.30 - 11.30 uur, bespeeld door de
beiaardier Rosemarie Seuntiëns.
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VASTE VIERINGEN
IN ONZE KERKEN EN KAPELLEN
Zaterdag
Best
Oirschot
Middelbeers
Spoordonk

17.00 uur Sint-Odulphuskerk
17.45 uur Kapel Sint-Joris
(zorgcentrum)
19.00 uur H. Willibrorduskerk
19.00 uur H. Bernadettekerk

Zondag
Spoordonk
Best
Middelbeers
Oirschot
Best

09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

Dinsdag
Best

Oirschot

Woensdag
Best

Donderdag
Middelbeers
Oirschot

Vrijdag
Best

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

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

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

09.00 uur H. Antoniuskerk
(Avondmaalkapel)
vanaf september
19.00 uur Kapel Sint-Joris
(zorgcentrum)

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl

19.00 uur In de Sint-Annakapel in Aarle
op woensdag in de even
kalenderweken en bij de
Mariakapel in de Vleut op
woensdag in de oneven
kalenderweken van mei tot en
met augustus.
De andere maanden in de
Sint-Odulphuskapel

15.00 uur De Vestakker (zorgcentrum)
19.00 uur Kapel Sint-Joris
(zorgcentrum)

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

Parochie Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87

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 musical: Jac van Poppel
Ontwerp en opmaak: VissenCom
Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek
Oplage: 11.200 stuks
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