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PASEN EN KERSTMIS

duidelijk gemaakt dat
Pasen er moest komen,
Door: aalmoezenier Paul Versteegh
heeft Hij duidelijk
gemaakt dat dit leven
Het is alweer bijna Pasen! Maar waar is het blijde gevoel
nog maar een begin is en
met Pasen, dat de mensen wel kennen van Kerstmis?
dat er een eeuwigheid op
Met Kerstmis zitten de kerken vol. Uit nostalgische
ons wacht. Kortom het is
overwegingen of vanwege de gezelligheid, het in het donker
nog steeds fijn dat Kerstmis
naar de kerk gaan, de sfeer, de kerstliedjes of andere dingen
zorgt voor volle kerken en dat
die ons dan erg aanspreken, komen we massaal naar de kerk.
die sfeer de mensen nog zoveel
Dan zijn we blij dat dat gebouw er nog staat, dat we die sfeer
doet. Jammer genoeg
samen kunnen beleven, dat we nog naar het stalletje kunnen
voelt men dat bij
gaan kijken. We zingen uit volle borst de bekende liederen
Pasen anders. Toch lijkt er een kentering te ontstaan als
mee (Nu zijt wellekome, Stille nacht en De herdertjes) en
je ziet hoe ‘The Passion’ elk jaar steeds meer mensen trekt.
we voelen die gezelligheid, die saamhorigheid, dat kerstgevoel
De Matthäus Passion trok altijd al veel muziekliefhebbers,
en kunnen dan ook heerlijk genieten van het kerstdiner,
maar het verhaal rond het Kruis met eigentijdse liederen
het samenzijn met de familie.
spreekt ook steeds meer jongeren aan. Dat opnieuw beginnen,
Hoe komt het nu dat we dat gevoel met Kerstmis wel
dat hebben mensen blijkbaar echt nodig. Elk jaar met de
hebben en met Pasen niet? Ook Pasen kent een nachtmis,
jaarwisseling, maar ook met een verjaardag, komt het idee van
dus ook dan kunnen we in het donker naar de kerk.
een nieuwe start, van nieuwe kansen en mogelijkheden weer
Ook dan is er kaarslicht, nog meer dan met Kerstmis,
duidelijk naar voren, in voornemens en wensen. Ze zijn altijd
want het symbool van de Paaskaars is juist dan belangrijk.
goed, ze inspireren telkens weer, maar als we terugkijken blijft
Ligt het aan het jaargetijde? Kerst midden in de winter,
het ook vaak daarbij. Vaak uit gemakzucht! Gemakzucht is
Pasen als voorjaarsfeest? Ligt het aan de traditie?
iets wat een grote rol begint te spelen: “Het was
nieuwe
start,
Ligt het aan de liederen? Ligt het aan het Kindje?
toch altijd zo! Ik doe er toch niemand kwaad
nieuwe
kansen
en
Het is veel makkelijker je te identificeren met een
mee! Daar lijd jij toch niet onder! Zij houden
geboren baby, dan met een verrezen Christus.
mogelijkheden geen rekening met mij, dus waarom moet ik het
Als wij echter kijken naar de inhoud van
dan wel met hen?” Als ware christenen, die een
de feesten, dan zie je toch veel overeenkomsten. Beide vonden
boodschap hebben aan het leven van Jezus, dus als Kerstmis
plaats in de nacht; zowel geboorte als opstanding. Beide
en Pasen voor ons belangrijk zijn, moeten wij vooral aan
kenden de engelen als boodschappers, zo belangrijk was de
anderen denken en niet alleen aan ons zelf. Als Jezus
gebeurtenis. Beide zijn de duidelijke uiting van Gods liefde
gemakzuchtig was geweest, was Hij niet in een koude kerstvoor ons: uit liefde voor ons is Hij mens geworden zoals wij
stal geboren, was Hij zeker niet omwille van onze fouten aan
en zelfs in koude moeilijke omstandigheden, want er was
het kruis gestorven. Het Evangelie, de Blijde Boodschap van
geen plaats voor Hem tussen de mensen; uit liefde voor ons
zowel Kerstmis als Pasen houdt ons de naastenliefde voor.
heeft Hij zo geleden, want de mensen stootten Hem uit en
De uitgestoken handjes van het Kerstkindje zijn dezelfde
riepen om zijn kruisdood! Toch deed Hij het. Kerst stelt
als de uitgestoken handen van de gekruisigde Christus.
niets voor als er geen Pasen op zou volgen. Pasen kon niet
De liefdevolle blik van het pasgeboren Kind in de stal is
bestaan zonder Kerstmis. Beide markeren een nieuw begin.
dezelfde als die van de Verlosser aan het kruis. Hij kijkt ons
Voor Kerstmis was dat zelfs voor iedereen zo duidelijk dat
aan en zegt: “Ik doe dit voor jullie, zowel geboorte als dood.”
we begonnen zijn met die gebeurtenis onze jaartelling weer
Daarom: laten we naar God, elkaar en ons zelf laten
op nul te laten beginnen. Maar Pasen maakt het mogelijk
merken dat we zowel een boodschap hebben aan Kerstmis
dat er een nieuw begin wordt gemaakt als we dit leven achter
alsook aan Pasen.
ons moeten laten. Het hele Evangelie door heeft Jezus ons
Zalig Pasen!
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INTERVIEW MET AALMOEZENIER
PAUL VERSTEEGH TER GELEGENHEID
VAN ZIJN VEERTIGJARIG
PRIESTERJUBILEUM OP 20 MEI 2018
Paul, je komt niet uit Brabant, als ik het goed heb?
Nee, dat klopt, ik ben in november 1950 in Utrecht geboren.
Wanneer besloot jij priester te worden?
De oudste en de jongste broer van mijn moeder en een broer
van mijn vader waren priester; verder was een broer van
mijn moeder frater/missionaris in Indonesië en een zus was
non. Het was dus logisch dat er bij ons thuis nogal eens over
gesproken werd en het was dus ook heel gewoon dat ik mij
afvroeg of het priesterschap ook iets voor mij was.
Op zesjarige leeftijd begon ik hier al serieus over te denken.
Ik vond die liefde van God, die voor ons mens werd en voor
ons stierf, zo intrigerend dat ik er meer van wilde weten en er
over wilde praten.
Waar heb je je theologiestudie gedaan?
Aan de nieuwe universiteit in Regensburg in Duitsland.
Mijn dogmatiekprofessor was de van het concilie bekende
professor Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus.
Ik kwam hem in Rome tegen in het jaar voor zijn benoeming
tot paus en hij riep me zelf vanaf de overkant van de straat.
Je bent dus priester gewijd in 1978. Toen ging je in een
parochie werken?
Ja, ik ben vier jaar kapelaan geweest en toen werd ik als
bouwpastoor benoemd. Ik moest in een nieuwe wijk een
kerk bouwen en een parochie opzetten. Ik noemde haar:
‘De Goede Herder’, omdat ik het beeld van Christus,
die niemand wil uitsluiten, niemand verloren wil laten gaan
zo in overeenstemming vond staan met die liefde van God.
Daarna ben je naar het leger gegaan?
In deze parochie aan de rand van de stad, kwam ik veel
minder jongeren tegen dan toen ik kapelaan was. Ik wilde
aansluiting met hen in verband met de toekomst van de kerk.
Ik wilde weten wat hen bezighield en hun taal spreken.
Ik werd eerst reserve-aalmoezenier op proef, maar zette
dat snel om in een fulltime functie, toen ik hen inderdaad
tegenkwam met hun levensvragen en onzekerheden.
Wat vond je zo fascinerend aan hen?
Het waren jongens uit alle lagen van de bevolking want toen
was de dienstplicht nog in werking. Sommigen zetten zich af
tegen de kerk: “Dit moet en dat mag niet!”, maar er kwamen
ook steeds meer vragen hoe de kerk hulp kon bieden op hun
levensweg. Er is bij bijna allemaal een hunkering naar het
‘meer’ dat er is, naast het gewone leven.

Dat waren natuurlijk niet alleen
katholieke jongens?
Nee, er was voor hen
keuzevrijheid. Op hun
naamplaatje stond hun
geloof alleen vermeld in
verband met een
plotselinge dood (wie
moet er gewaarschuwd
worden, door wie). Ik had
er te maken met katholieke, protestantse, joodse
en islamitische jongeren maar ook met mensen die meer
zagen in het humanisme. Op uitzending naar een oorlogsgebied was ik de enige geestelijk verzorger van een eenheid,
dus moest ik er voor allemaal zijn.
Welke uitzending heb je meegemaakt?
Twee stuks, in Bosnië-Herzegovina. De eerste keer was
in de zomer van 1995 ten tijde van Srebrenica. Ik zat toen
bij de eenheid die alles daarheen moest ondersteunen en
ernaartoe brengen. Het was toen nog echt oorlog, met alle
problemen die dat voor de jongens en meisjes (er waren toen
ook al niet-dienstplichtigen) meebracht, rond levensvragen,
als zij beschoten waren tijdens een hulptocht bijvoorbeeld.
De tweede keer was in de winter van de millenniumwissel
1999/2000 toen ik op het hoofdkwartier in Sarajevo geplaatst
was. Daar heb ik in de kathedraal een prachtige kerst mogen
organiseren met alle internationale troepen en religies.
De viering eindigde in een gezamenlijk Stille nacht
(ook de moslims daar kenden het) met de plaatselijke
bevolking voor de kathedraal met begeleiding van de
blaaskapel van de Italiaanse carabinieri.
Miste je bij defensie de parochie niet?
Tijdens mijn hele periode bij defensie heb ik in de weekenden
geassisteerd in een plaatselijke parochie. Toen ik in 1995 in
Oirschot werd geplaatst begon ik pastoor Maas te
assisteren in Best en later heb ik op verzoek van deken
Spijkers geholpen in Biest-Houtakker en Haghorst, tot ik
gevraagd werd voor De Beerzen. Dat is nu 10 jaar geleden.
In 2015 werd ik te oud voor defensie. Ik houd de titel
van aalmoezenier graag aan, net als mijn collega Jan van
Lieverloo. De Beerzen was de enige parochie in Nederland
die geleid werd door aalmoezeniers en dat heeft toch ook wel
wat. Zo kennen de mensen mij en ik vind het zelf ook fijn.
Hoe kijk je aan tegen verminderde belangstelling voor
de kerk?
Bij de militairen heb ik gemerkt, dat je er als geestelijk
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verzorger moet zijn, zodat men een beroep op je kan doen als
men dat zelf nodig heeft. De dwang van vroeger rond verbod
en gebod werkt averechts. Maar als iemand met de feestdagen, met een begrafenis, met een intentie voor overleden
ouders of met een probleem de kerk opzoekt, dan wil ik hem
gewoon mee laten tellen als behorend bij onze kerk. Ik zit
niet zo met aantallen. De ene keer is de kerk in een gewoon
weekend bijna vol, de andere keer is het niet veel. Maar als
je met minder samen bent en je bidt ook voor de anderen,
horen zij er ook bij. Ik ben trots op de vele vrijwilligers in
De Beerzen, want die maken duidelijk dat het er voor hen
echt nog toe doet. Ik probeer de taal van nu en de actuele
vragen van deze tijd te gebruiken in combinatie met de
schriftlezingen om duidelijk te maken dat de Boodschap van
alle tijden is. Wat ik ook wil doen is de moderne middelen
gebruiken bij onze verkondiging. Dan sluit je meer aan bij de
maatschappij. We rijden ook niet meer rond op ezeltjes, zoals
Jezus deed. En de waarden en normen van onze christelijke
maatschappij doorgeven en in ere houden, dat vind ik ook
heel belangrijk.
Laatste vraag: hoelang blijf je dit nog doen?
Ik heb geen jaartal in mijn hoofd, maar zolang ik gezond
genoeg ben en zolang ik merk dat men het nog fijn vindt dat
ik er ben, wil ik doorgaan. Ik heb gehoord dat er misschien
geen opvolging komt als ik ermee stop en ik geef teveel om
De Beerzen om de mensen in de steek te laten. Ik hoop met
Gods hulp op nog mooie en zinvolle jaren samen met de vele
vrijwilligers en mijn collega’s in de Kerk van Sint-Odulphus
van Brabant, want die Kerk, dat zijn we immers samen.
Aalmoezenier Paul Versteegh is op 20 mei 2018 40 jaar priester.
Dat vieren we met een plechtige eucharistieviering om
11.00 uur in de H. Willibrorduskerk in Middelbeers
met aansluitend een receptie in Gasterij ‘de Kemphaan’,
Willibrordstraat 12 te Middelbeers, waar iedereen van harte
welkom is.

AGENDA
H. Willibrorduskerk , Middelbeers

25 maart 10.00 uur Projectviering met
aansluitend het Torenfestival voor project van frater Ad Hems
25 en 30 maart 20.00 uur De Passie met No Limit

SintPetrusbasiliek,
Oirschot

28 maart 19.30 uur
Matthäus Passion
door Kempenkoor,
Concerto Barocco,
Jongenskoor
Dalfsen en zes
solisten

SintOdulphuskerk,
Hoofdstraat
33, Best
29 maart 19.00 uur
Witte Donderdagviering voor de
hele parochie met
concelebratie van
het pastoresteam

Museum De Vier Quartieren, Oirschot

Tot 5 april tentoonstelling over Pasen met mooie zeefdrukken
van een Kruisweg, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Armand
Demeulemeester. Ook kruisbeelden met de Arma Christi (lijdenswerktuigen), een doornenkroon en calvaries in flessen. Een calvarie
is een voorstelling van de kruisiging van Jezus op de berg Golgotha.

Parochiecentrum H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein
159, Best

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.

10 april
17 april

19.30 uur Boekbespreking ‘Simson en Delila’
20.00 uur Film ‘Simson en Delila’

H. Willibrorduskerk, Middelbeers

20 mei
11.00 uur Plechtige eucharistieviering
met aansluitend receptie.
Meer informatie over de activiteiten vindt u op de website
www.odulphusvanbrabant.nl
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40 DAGEN LANG OOG OP HET OOSTEN

Daarom richt het project zich op gezondheids
opvoeding aan volwassenen, via voorlichting, het
Door: Christianne van de Wal
verstrekken van medicijnen, het bijbrengen van de basis
betreffende gezondheidsopvoeding voor kinderen.
Op 19 februari vond in het Rabo-theater van De Enck
En Oirschottenaar Christ Oomen hield een bewogen
in Oirschot de jaarlijkse informatieavond van de
verhaal over een project in Bali: Stepping Stones, het
vastenactie plaats.
project van zijn dochter Marjanne. Dit project wil stap voor
Dit jaar staat de veertigdagentijd geheel in het teken
stap kinderen met beperkingen naar een betere toekomst
van drie projecten in Azië. Het zijn stuk voor stuk projecten
brengen. Als fysiotherapeute richt zij zich op lichamelijke
waarmee mensen uit onze parochie Sint-Odulphus van
handicaps. Marjanne ziet dat in dat Derde Wereldland niet
Brabant verbonden zijn, en dat maakt het contact met de
de juiste gezondheidszorg adequaat en vooral tijdig geboden
doelgroep altijd zo bijzonder en concreet. Het voordeel
wordt. Daarom besteedt zij met haar medewerkers aandacht
van deze verbintenis is dat de opbrengst rechtstreeks bij de
aan ontwikkeling en begeleiding van de juiste hulp aan
doelgroepen terecht komt.
kinderen en ouders om hen te ondersteunen.
De drie projecten werden
Zij geeft ook voorlichting aan de
toegelicht door: Ton Timmerman
lokale gezondheidswerkers om hen
Voor al die mensen die
uit Best, Trees Neggers uit de Beerzen
te leren vroeg (bij de geboorte)
zich
hard
maken
voor
en Christ Oomen uit Oirschot.
afwijkingen te herkennen, zodat
Ton Timmerman vertelde over
meteen hulp en behandeling geboden
de kwetsbare medemens
een project in Nepal. Het gaat daarbij
kan worden. Dit bespaart heel
om dagelijkse kleding, schoeisel en
veel leed doordat misvormingen, zoals bijvoorbeeld
nachtkleding voor vele straat-en weeskinderen. En om
klompvoeten, eenvoudig gecorrigeerd kunnen worden.
schooluniformen voor kinderen van de Dipendraschool.
Om de ouders te stimuleren de kinderen naar school te
sturen i.p.v. te laten werken, verzorgt de Stichting Kinderen
van de Wereld, een organisatie die reeds 12 jaar heel actief is
in Nepal, al een aantal jaren een voedselprogramma op deze
school. Hierdoor krijgen de kinderen te eten en volgen
daarnaast onderwijs. Het plan van de Stichting heeft tot
doel om de komende drie jaren dit verder te realiseren
waarnaast zij via uitbreiding op deze school de klassen tot
groep 8 willen laten groeien.
Trees Neggers van de MOV-groep uit de Beerzen
gaf voorlichting over een gezondheidsproject in het bisdom
Sibolga op Sumatra. Daar werken veel zusters en fraters,
waaronder de eigen dorpsgenoot frater Ad Hems die
daar een heel belangrijke functie heeft. De gezondheids
problemen waarmee men daar te maken heeft, zijn:
• Het gebrek aan kennis in de gemeenschap over het belang
van een goede gezondheid.
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een
• De gezondheidsinstellingen zijn vanwege de grote afstand
moeilijk bereikbaar.
vastenzakje. In de parochie is bij elke toren geregeld hoe
de zakjes met de bijdrage voor de drie projecten worden
• De mensen zijn vaak niet verzekerd, omdat ze er
nauwelijks kennis van hebben.
ingeleverd. U zult dat ongetwijfeld hebben gelezen in de
lokale katernen of gehoord in de kerk. Uw bijdrage is heel
• Medicijnen worden onregelmatig verspreid, zeker naar de
afgelegen gebieden.
erg welkom voor al die mensen die zich in Nepal, Sumatra
en Bali hard maken voor de kwetsbare medemens.
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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

24 maart 19.00 uur Palmpasenviering met pastor
Van Nunen en zang van het Kinderkoor
25 maart 10.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met
zang van de Cantorij
29 maart 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
30 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastor
Van Nunen 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
19.00 uur Herdenking van Jezus’ lijden en sterven,
met zang van de Cantorij en het
Gemengd Koor Spoordonk
31 maart 19.00 uur Paaswake met zang van Mixed Voices
1 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
2 april
10.30 uur Tweede paasdag, eucharistieviering met
Blaasorkest C’est la Vie

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

24 maart 17.45 uur Woord- en communieviering met
zang van het Dameskoor
27 maart 19.00 uur Viering van woord en gebed met
pastor Van Nunen
29 maart 16.00 uur Witte Donderdag, bezinnend moment
met samenzang
31 maart 17.45 uur Paaswake met zang van seniorenkoor
De Naklank

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk

24 maart 19.00 uur Palmpasenviering met pastoor Spijkers
en zang van het Kinderkoor
Tevens presentatieviering
eerstecommunicanten
25 maart 09.15 uur Palmzondag, eucharistieviering met zang
van het Gemengd Koor Spoordonk
30 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastoor
Spijkers en vormelingen en zang van het
Gemengd Koor Spoordonk
1 april
09.15 uur Pasen, eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor Spoordonk

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

25 maart 11.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met
palmwijding met pastor Papenburg en
zang van het Lidwinakoor
29 maart 17.30 uur Witte Donderdag, kinderviering met
aalmoezenier Van Lieverloo voor alle
Bestse communicanten, ouders, broers
en zussen en andere belangstellenden,
met aansluitend een vastenmaaltijd
30 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
voor kinderen en volwassenen
31 maart 19.00 uur Paaswake met pastor Papenburg en zang
van het Lidwinakoor
1 april
10.00 uur Pasen, korte viering met aalmoezenier
Van Lieverloo voor de allerkleinsten
11.00 uur Pasen, eucharistieviering met pastor
Verhoeven en zang van het Lidwinakoor
2 april
11.00 uur Tweede paasdag, woord- en communieviering met zang van het Klumpkeskoor
Meer ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’: zie pagina 6.
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De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

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

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

24 maart 17.00 uur Eucharistieviering met zang van
Marie Annick Canoy
25 maart 09.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met
volkszang
11.00 uur Kinderviering, aan het einde van deze
korte viering kunnen de kinderen
palmpasenstokken maken
29 maart 19.00 uur Witte Donderdag, viering met zang
van het Gemengd Koor en het
Gregoriaans Koor. Deze viering is voor
de hele parochie, met concelebratie
van het pastoresteam
30 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
met zang van het Rouw- en Trouwkoor
31 maart 19.00 uur Paaswake met zang van het Gemengd
Koor en het Gregoriaans Koor
1 april
09.30 uur Pasen, gezinsviering met zang van de
Gouden Appeltjes, na afloop
paaseieren zoeken in de pastorietuin
11.00 uur Eucharistieviering met zang van het
Gemengd ZLTO-Koor
2 april
09.30 uur Tweede paasdag, eucharistieviering
met zang van het Gemengd Koor

Sint-Odulphuskapel, Nazarethstraat, Best

27 maart 19.00 uur Boeteviering met zang van de Cantors
28 maart 19.00 uur Gebedsdienst

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers

24 maart 19.00 uur Viering met zang van het Dameskoor
25 maart 10.00 uur Projectviering met aansluitend
Torenfestival (meer informatie vindt u
op de website)
20.00 uur De Passie door No Limit
29 maart 17.30 uur Witte Donderdag, maaltijdviering voor
de eerstecommunicanten en voor ieder
die mee wil doen
30 maart 20.00 uur Goede Vrijdagviering met De Passie door
No Limit, aansluitend kruisverering
31 maart 19.00 uur Paaszaterdag, gezinsviering
20.30 uur Paaswake met zang van De Berse Canonici
1 april
10.00 uur Pasen, paasviering met samenzang
2 april
09.30 uur Tweede paasdag, viering met samenzang

29 maart 15.00 uur Viering met samenzang
31 maart 14.00 uur Paasviering met zang van
Zang doet Leven

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 (met uitzondering van woensdag)
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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