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WIE ZOEKT ZAL VINDEN
Door: pastor Dré Brouwers
Wij leven tegenwoordig in een wereld die kennelijk
steeds meer gaat denken in vijandigheden.
Rechtse stromingen verwijten links een verholen
cultuursocialisme dat het gezin en de verhouding
man-vrouw en heel veel vaste gewoontes waaraan
wij gehecht waren, ondermijnt. Linkse stromingen
verwijten rechts dat ze alles vijftig jaar willen
terugdraaien. Dan waaiert er ook nog een ongrijpbaar
terrorisme van stromingen waarmee wij maar niet in
een open gesprek komen.

Wij denken dat ze ons enkel angst willen aanjagen.
Wat hen werkelijk beweegt weten wij niet en wij willen
het ook eigenlijk niet weten want ze roepen te veel
weerzin op.
Verwijten lijken sterker te zijn dan streven naar
begrip. In de tweede helft van de vorige eeuw ontstond er
De angst die ze verspreiden en hun invloed op de keuzes
een stroming die streefde naar vrede en naar oecumene in
die mensen maken, kunnen goede processen lamleggen
de kerken. Is dat allemaal verdampt? Volgens mij is op een
maar ook bevorderen.
bepaald moment in elk geval het enthousiasme verdampt
Intussen beleven wij christenen ook al die
en daarmee het geloof dat vrede en begrip voor elkaar
dingen die andere mensen meemaken. Wij lenen hun
mogelijk zijn.
antwoorden als ze gemakkelijker zijn dan de onze, want
Er zijn altijd wel hoopvolle signalen en er blijven
die vinden wij vaak moeilijk en ouderwets. Soms kan
inspirerende idealisten, zoals paus Franciscus, die bakens
bijvoorbeeld het recht op een ‘waardige dood’ in de ganguitzetten voor een goede toekomst voor alle mensen.
bare maatschappelijke vorm ons verblinden. Dan ruilen
Dankzij de media is nu bovendien alles veel transparanter.
wij hun antwoorden in voor de
Wij weten veel meer en veel
sneller wat er in de hele wereld
Er zijn altijd wel hoopvolle signalen onze, die wij ook niet zo precies
meer willen kennen.
gaande is. Er wordt veel meer
en er blijven inspirerende idealisten,
Natuurlijk, wij doen
gereisd, maar hebben deze
graag mee aan goede acties
reizigers zich ook verdiept in de
zoals
paus
Franciscus,
en wij zien op den duur het
mensen die in die gastlanden
verschil niet meer tussen wat
wonen?
die bakens uitzetten voor een
het evangelie ons aanreikt en
Het christendom heeft
goede toekomst voor alle mensen. wat de maatschappij te bieden
ooit het Romeinse Rijk voorzien
heeft. Toch hebben wij ook
van een nieuw elan. Het Romeinse
in onze tijd een antwoord op al die duistere problemen.
Rijk was toen een wereldrijk dat afstevende op zijn
Dat antwoord is geen ronddwarrelend ‘poeder’, dat de
ondergang. Als de christenen van nu een kracht hebben,
mensen vergiftigt. Het is een Persoon. Wie moeite doet
dan zullen wij die moeten inzetten samen met anderen.
om die Persoon ook concreet in onze tijd als levensEr zijn heel veel stromingen die de denkwereld
begeleider te kiezen, die vindt nog steeds de weg, de
van mensen beïnvloeden. Het zijn stromingen waartoe
waarheid en het leven.
niemand zich openlijk bekent, maar ze zijn effectief.
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UIT HET PASTORAAL BELEIDSPLAN
Door: pastor Wilfred van Nunen
vieringen gehouden waarbij peuters en kleuters op hun
niveau worden benaderd en mee mogen vieren.
Uitnodigingen daarvoor worden verspreid via e-mail en met
flyers bij de peuterspeelzalen. Na de ‘kleine’ viering wordt
er koffie en thee geschonken voor
Het doopsel is de basis,
de ouders en is er vruchtensap voor
de kinderen. Door elkaar een aantal
daaruit vloeit het breken en keren per jaar op zondagmorgen
delen én leven in de geest van te ontmoeten ontstaat er nieuwe
gemeenschapsvorming onder jonge
Jezus heel natuurlijk voort. gezinnen en wordt de betrokkenheid,
zo hopen wij, gevoed. Vervolgens
komt dan gaandeweg de viering van de eerste communie op
een heel natuurlijke manier in beeld, als méér dan enkel een
gelegenheid om eenmalig ‘uit te pakken’.
Naast de ‘kleine’ vieringen wordt er ook gedacht
In onze parochie gaan we daar het accent op leggen.
aan het organiseren van geloofsgesprekken voor ouders
Dat betekent dat er een ruimer pastoraal aanbod komt voor
rondom de eerste communie en het vormsel, waarbij mensen
gezinnen met jonge kinderen. Afgelopen jaar is er reeds een
op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met
begin gemaakt met de uitbreiding van het aantal zogenaamde
Bijbelverhalen en kunnen uitwisselen hoe ‘geloven’ een
‘kleine’ vieringen: niet alleen met Kerstmis en Pasen, maar
plaatsje kan krijgen én houden in het gezinsleven.
ook met Pinksteren, rond Allerheiligen en Allerzielen,
Pastoraat voor jonge gezinnen wordt in elke
dierendag (Franciscus) en de meimaand (Maria) worden
gemeenschap als een prioriteit gezien, maar er kan per toren
er op de vroege zondagmorgen eenvoudige, kindgerichte
verschillend invulling aan gegeven worden.
Een jaar geleden presenteerde onze bisschop,
Mgr. Gerard de Korte, zijn beleidsplan ‘SAMEN BOUWEN
IN VERTROUWEN’. Hij nodigde alle parochies uit om
op grond hiervan een plaatselijk plan te maken van
aandachtspunten waar de komende
jaren extra aandacht voor zal zijn.
Eén van die punten is: het met elkaar
in verbinding brengen van de viering
van de sacramenten. In de praktijk zijn
de zogenaamde initiatiesacramenten
doopsel, eucharistie en vormsel,
in de beleving van veel mensen los
van elkaar komen staan, terwijl ze eigenlijk uit elkaar
voortvloeien. Het doopsel is de basis, daaruit vloeit
het breken en delen én leven in de geest van Jezus heel
natuurlijk voort.

Een samenwerking met diverse partijen heeft erin geresulteerd dat
de Rijksmonumentale kerk als een ontmoetingsruimte (dorpshuis)
voor Oostelbeers is behouden (foto: BOUWkunst WERKplaats).

KORT NIEUWS

• Op 21 juni jongstleden is door de parochie en de

Stichting Dorpshuis Oostelbeers bij de notaris de koopakte
getekend voor verkoop van de voormalige HH. Andreas en
Antonius van Paduakerk in Oostelbeers.
• Het parochiebestuur heeft voor de portefeuille Bouwzaken
een nieuw bestuurslid gevonden: Henk Verstappen,
bouwkundige met pensioen, en woonachtig in Oirschot.
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KERKPROEVERIJ
Het weekend van 9 en 10 september jongstleden was door
de Raad van Kerken in Nederland in het teken gesteld van
een KERKPROEVERIJ.

Parochianen nodigden hun familie, vrienden, buren
en kennissen uit om (weer) eens mee te gaan naar de kerk.
De kerken in onze parochie deden ook van harte mee.
Het woord zegt al waar het om gaat: mensen laten
‘proeven’ van wat kerk-zijn anno 2017 is. Veel ‘van huis uit
katholieken’ hebben de kerk jaren geleden verlaten.
Men komt er zelden of nooit meer. Daar zijn allerlei redenen
voor te bedenken, maar die nemen niet weg dat veel mensen
diep in hun hart zeker nog gelovig zijn en verlangen naar
bezinning en verdieping.
De kerkproeverij was daarvoor een mooie gelegenheid
om samen met een bekende weer eens in de kerkbanken
plaats te nemen. En tot slot om onder het genot van een
kopje koffie of thee en een koekje nog wat na te praten.

Gehoord:

“Er valt in de kerk zoveel te proeven wat het hart raakt, wat
verbindt, wat het leven mooi maakt en diepgang geeft.”

“Het was wel een stap hoor.”
“Een mooie viering, fijn dat er ook een koor was en dat we
nog even na konden praten onder het genot van een kopje
koffie.”
“Ik had gehoopt dat er meer mensen waren gekomen.”
“Het boekje ‘Rooms-katholiek in deze tijd’ neem ik mee en
ga dit zeker ter inspiratie lezen.”
“Heerlijke koffie en lekkere koekjes.”
“Wat fijn dat er een goed koor is. Daardoor is er veel sfeer en
warmte.”
Chinees spreekwoord: “Ook een reis van 1000 mijl begint
met een eerste stap.”

OMGAAN MET VERSCHILLEN

met een ander, jong en oud. Het zit diep in de mens om de
Door: pastoor Leendert Spijkers
verschillen uit te vergroten en er rechten aan te ontlenen.
De Bijbel begint met verhalen over hoe God de wereld
Jezus heeft gelijkenissen verteld om mensen aan het
en de mens geschapen heeft. Hij schept de mens naar zijn
denken te zetten. Fundamenteel. Onze wereld heeft
beeld en gelijkenis. Hij schept hem man en vrouw.
dat hard nodig. Aanslagen, de dood van onschuldige
De mens draagt het verschil van de oorsprong af in zich mee.
mensen, we zitten in een klimaat van
En God geeft de mens capaciteiten mee, op
dreiging en angst. Het lijkt wel een
de eerste plaats om lief te hebben.
Er kan pas vrede groeien Want als je geschapen bent naar Gods beeld
Derde Wereldoorlog. Er zijn oorzaken
voor al dit geweld. Vaak economische.
wanneer ik de ander en gelijkenis, dan ben je geschapen naar het
De onderliggende vraag blijft steeds:
beeld van de Liefde. En niet alleen de liefde
waardeer om
hoe gaan we om met verschillen.
tussen die ene man en die ene vrouw, want
Verschillen tussen rijke landen en arme
daar denken we natuurlijk onmiddellijk aan.
hoe
anders
hij
of
zij
is.
landen, verschillen tussen godsdiensten,
Maar ook de liefde in alle verbanden, in alle
met name het verschil met de islam,
ontmoetingen.
verschillen tussen economische systemen, socialisme
Er kan pas vrede groeien wanneer ik de ander waardeer
of kapitalisme. Wie niet kan omgaan met verschillen,
om hoe anders hij of zij is. En wat er tussen mensen gebeurt
vervalt op den duur in jaloezie. Jaloezie brengt haat.
in het klein, zou ook tussen volkeren moeten gebeuren in
En haat leidt vaak tot oorlog.
het groot. En is wat in het klein gebeurt niet een oefenschool
Het is niet gemakkelijk om met verschillen om te gaan.
voor onze grote wereld? Kunnen we overal de liefde toelaten?
Het zit gewoon heel diep in ieder mens om zich te vergelijken
Dan zal er vrede groeien …
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AFSCHEID NEMEN, BEGRAVEN OF CREMEREN, EN GEDENKEN 2017
Door: AnneMarie van Schoonderwalt,
werkgroep Nabestaandencontact
nabestaanden voor de keuze te staan hoe de overledene
te blijven gedenken. Ook hier zie je de behoefte aan het
persoonlijke karakter terugkomen. Grafmonumenten
zijn niet langer conform een standaard. Zij weerspiegelen
elementen uit het leven van de overledene of van zijn
persoonlijkheid. Men kan kiezen voor de uitstrooiing van de
as op daarvoor geschikte en gekozen plekken, of men kan de
as in de eigen omgeving bewaren, op een
speciale plek in huis of in de tuin.
Troost putten uit
Ook de as verwerken in de vorm van
sieraden of tatoeage is mogelijk en
de saamhorigheid
wordt veelal met de uitvaartondernemer
van een viering om
besproken.
In de verschillende kerken van de
samen te gedenken
parochie worden elk jaar alle overledenen,
en in het bijzonder die van het voorbije
Nog niet zo lang geleden was het gebruikelijk om op
jaar, op 2 november in de Allerzielenviering herdacht.
de vooravond van de uitvaart een avondwake te houden.
Na de viering wordt in processie naar de betreffende
De praktijk wijst uit dat hier de laatste jaren steeds minder
begraafplaats gelopen waar kaarsen zijn aangestoken,
voor wordt gekozen. Toch bestaat de mogelijkheid nog
nabestaanden een bloem op het graf kunnen leggen of de
steeds. De parochie beveelt een avondwake dan ook van
graven gezegend worden. De viering biedt de gelegenheid
harte aan als een mooie gelegenheid om op de avond voor
om samen met de andere nabestaanden te gedenken en
het afscheid samen te komen om te bidden om kracht en
troost te putten uit deze saamhorigheid.
troost voor de
naasten. Ook biedt
een avondwake de
gelegenheid voor
veel mensen die
vanwege school of
werk niet naar de
uitvaart kunnen
komen, de gelegenheid hun
verbondenheid met
de overledene en
met de familie te
uiten.
Na de
afscheidsdienst volgt
de begrafenis op het
parochiekerkhof of
een crematie elders.
Hierna komen de
In de huidige tijd krijgen nabestaanden meer dan
vroeger inbreng bij het invullen van het afscheid van hun
dierbaren. Het persoonlijke verhaal, de muziekkeuze, en
het projecteren van beeldmateriaal (in de H. Antoniuskerk
in Best en de H. Willibrorduskerk in Middelbeers) kunnen
tegenwoordig onderdelen zijn van de afscheidsdienst. Wat
de muziekkeuze betreft zijn er in de Eucharistieviering en
de Woord-en Communieviering rond een
uitvaart twee eigen gekozen cd-nummers
mogelijk, voor de Woord- en Gebedsdienst
kan men alle muziek zelf kiezen.
Deze ruimte geeft de parochie volop:
de persoonlijke rituelen rond de
overledene kunnen in overleg met
de familie geïntegreerd worden in de
kerkelijke liturgie.

pag 4 • nr 3 • sept 2017

INTERKERKELIJKE STUURGROEP
KERK EN SAMENLEVING
Programma 2017-2018
Met genoegen biedt de Stuurgroep voor het seizoen 20172018 weer een nieuw en gevarieerd programma aan.

De Stuurgroep bestaat uit leden van de katholieke
en protestantse kerken uit Best, Oirschot en De Beerzen.
Doel is het organiseren van lezingenavonden over ontwikkelingen in de kerk en de samenleving, de kerstsamenzang
en een bezinningsdag. Het met elkaar delen van informatie,
ervaringen en meningen op het gebied van religie en samenleving vinden wij in deze tijd nog steeds belangrijk!

De thema-avonden, van
20.00 tot 22.00 uur, vinden plaats
in Zalencentrum Prinsenhof,
Hoofdstraat 43, Best. De themaavond op 10 januari 2018 vindt plaats in De Enck, De
Loop 67, Oirschot. Voor dekking van de kosten wordt een
bijdrage van € 3,00 gevraagd.
De Stuurgroep wenst u weer veel inspiratie en
bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme
belangstelling voor haar activiteiten. Graag tot ziens!
11 oktober

M. Vasalis
Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.
Nog is het mooi, ’t geraamte van een blad,
vlinderlicht rustend op de aarde,
alleen nog maar zijn wezen waard.
Maar tussen de aderen van het lijden
niets meer om u mee te verblijden:
mazen van uw afwezigheid
bijeengehouden door wat pijn
en groter wordend met de tijd.
Arm en beschaamd zo arm te zijn.

Ivo Krewinkel
Een ernstige ziekte: waarom overkomt mij dit?
8 november Elma van den Nouland
Religieuzen tegen vrouwenhandel
13 december Herman Selderhuis
Kerk op de pauzeknop - 500 jaar Reformatie
en de kerk van morgen
17 december Kerstsamenzang in de Sint-Odulphuskerk in
Best, om 16.00 uur Gratis toegang
10 januari
Huub Schumacher
God, wat ben je veranderd
21 februari Gabrie Papenburg
Spiritualiteit, een dynamisch gebeuren
10 maart
Tineke Renzema
Bezinningsdag bij Gemeenschap ‘De Hooge
Berkt’ in Bergeijk. Bijdrage: €10,00 inclusief
lunch. Vervoer wordt in overleg geregeld
11 april
Johan van Gemert
Armoede, diaconie en barmhartigheid
Meer informatie over de inleiders en de lezingen kunt u
vinden op de website www.odulphusvanbrabant.nl.
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VASTE VIERINGEN IN
ONZE KERKEN EN KAPELLEN

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

Zaterdag
Best 		17.00 uur
Oirschot
17.45 uur
Middelbeers 19.00 uur
Spoordonk 19.00 uur

Sint-Odulphuskerk
Kapel Sint-Joris (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

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

Dinsdag
Best
09.00 uur H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Oirschot		19.00 uur Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)

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

Woensdag
Best		19.00 uur Sint-Odulphuskapel
Donderdag
Middelbeers 15.00 uur De Vestakker (zorgcentrum)
Oirschot
19.00 uur Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)

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

AGENDA

• Zaterdag 7 oktober jaarlijkse vrijwilligersavond voor
•
•

•

alle vrijwilligers in De Beerzen.
2 november Allerzielen, na de viering gaan we in
processie naar het kerkhof.
Van 14 t/m 21 oktober aanstaande gaat het bisdom van
’s-Hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes.
Namens het pastoraal team gaan pastoor Leendert
Spijkers en pastor Wilfred van Nunen mee, samen met
een mooie groep mensen uit onze gemeenschap!
Vanuit de H. Antoniuskerk worden vijf bijeenkomsten
georganiseerd over de achtergronden, betekenis en de
actualiteit van Bijbelteksten. Meer informatie vindt u
op de website www.odulphusvanbrabant.nl.

Vrijdag
Best		19.00 uur Sint-Odulphuskapel
Eerste vrijdag van de maand:
		18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste
		18.30 uur rozenkransgebed
		18.45 uur kort lof en zegen, daarna om
19.00 uur H. Mis

COLOFON
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