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EEN HARTELIJKE GASTVRIJE KERK
WAAR CHRISTUS CENTRAAL STAAT
Door: pastoor Leendert Spijkers
In oktober 2016 verscheen van de hand van onze
bisschop Mgr. De Korte het Beleidsplan voor het bisdom
’s-Hertogenbosch: ‘Samen Bouwen in Vertrouwen’.
Daarin gaat hij ervan uit dat iedere parochie
een beknopt pastoraal beleidsplan opstelt
ten aanzien van pastoraat, financiën en
gebouwen en dat ieder pastoraal team
jaarlijks een kernachtig pastoraal actieplan
maakt met de missionaire dimensie als
uitgangspunt.

Samen bouwen
aan onze
hedendaagse Kerk,
met hoop en gelovig
optimisme.

De bisschop wil graag dat dit beleidsplan en
dit actieplan voor 1 juli aanstaande bij hem worden
aangeboden. Onze parochie Sint-Odulphus van Brabant
heeft haar beleid voor de komende jaren op een rijtje gezet.
Ons beleidsplan omvat een pastoraal deel opgesteld door
het pastorale team en een bestuurlijk deel geformuleerd
door het parochiebestuur.
Wat we als team en bestuur willen wordt prachtig
samengevat in een oneliner door Mgr. De Korte zelf zo
verwoord: “we willen ons inzetten voor een hartelijke
gastvrije kerk waarin Christus centraal staat.”
Net zoals onze bisschop nodig ik graag alle
gedoopten binnen onze parochie uit om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen
aan de opbouw van onze katholieke geloofsgemeenschap.
Pastoraat vormt een gezamenlijke opdracht van allen die
gedoopt zijn, gewijden en leken. Wij worden door de Heer
uitgenodigd samen te bouwen aan onze hedendaagse Kerk,
met hoop en gelovig optimisme.
Alle gelovigen, zo zegt Paus Franciscus met de
woorden van het Tweede Vaticaans Concilie, hebben de
plicht om aan apostolaat te doen volgens eigen talenten en
ontwikkeling. Het verkondigen van de Blijde Boodschap
is dus een plicht van alle leden van de kerk. Alle gelovigen,
onder leiding van hun herders, dienen waarachtige
apostelen te zijn.
Paus Franciscus zegt in Evangelii Gaudium:
“Ik droom van een missionaire keuze die in staat is alles te

veranderen opdat de gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s,
de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal worden dat
meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor
de evangelisatie van de huidige wereld.
De pastoraal in missionair opzicht vereist een afstappen
van het gemakzuchtige pastorale criterium van ‘men heeft
het altijd zo gedaan’. Ik nodig allen uit moedig en creatief
te zijn om in deze taak de doelstellingen, structuren, stijl
en methoden van evangelisatie van de eigen gemeenschap
opnieuw te overdenken.”
John Henry Newman (1801-1890) begreep al dat
elke gelovige geroepen is om te evangeliseren in woord en
daad door het getuigenis van zijn leven. Hij schreef:
“Tot een welbepaalde dienst,
hebt U mij, God, geschapen.
Een taak mij toevertrouwd
die U een ander niet kunt geven: mijn zending.
Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit
duidelijk zien.
Maar na dit leven legt U alles uit.
Ik ben een schakel in die ketting, Heer,
die alle mensen met elkaar verbindt.
U hebt mij niet voor niets gemaakt.”
Graag zetten we ons gezamenlijk in voor een
hartelijke, gastvrije Kerk met Christus centraal.
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JAN VAN LIEVERLOO 25 JAAR DIAKEN
Door: Theamarie Geilleit-Goossens
Jan werd geboren in 1954 te Sint-Oedenrode en woonde
van 1976-1990 in Best, samen met zijn echtgenote Lenie.
Ze hebben vier kinderen en twee kleinkinderen.
Momenteel wonen ze in de oude dorpskern van Oirschot.
Jan studeerde werktuigbouwkunde, maar na een korte
werkperiode ging hij theologie studeren.

Waarom theologie?
Jan werkte op een tekenkamer en ervaarde daar grote
afstand tot de werkvloer en kwam tot de ontdekking dat de
contacten tussen mensen hem meer interesseerden dan de
‘boutjes en de moertjes’. Bij toeval kwam hij in contact met
de bedrijfspastor die juist aandacht kon geven aan de mensen,
hun welzijn en welbevinden. Dat inspireerde Jan om weer te
gaan studeren.
Tijdens zijn studie werkte hij o.a. als schoolbegeleider
in Best. Na het behalen van zijn doctoraal in de theologie in
1986 werkte hij als pastoraal werker in de H. Antonius- en
Avondmaalparochie.
Wat sprak hem vooral aan in die parochie?
De grote saamhorigheid, de betrokkenheid op elkaar en op
het kerkelijk leven. Een parochie die zijn tijd vooruit was,
waar toen al avondwaken, doopvoorbereidingen en
woord- en communievieringen waren. Het accent lag
vooral op de ontwikkeling van het vrijwilligerspastoraat
en de professionalisering daarvan. Ook het samengaan in
alle harmonie van de H. Antonius- en Avondmaalparochie
was een mooi moment.

Waarom de overstap naar Defensie?
In 1992 maakte hij als reserveaalmoezenier tijdens een
oefening een schietincident mee. Iedereen kijkt dan naar
de aalmoezenier en hij kan dan echt wat betekenen voor
mensen. Na zijn wijding als permanente diaken in 1993 ging
Jan werken als legeraalmoezenier, waarmee hij ook wilde
voorkomen dat de ontwikkeling in het vrijwilligerspastoraat
belemmerd zou worden door zijn wijding.
Tijdens zijn eerste plaatsing bij het ‘Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene’ werd hij ingezet voor een missie
van zes maanden naar het voormalige Joegoslavië met
IFOR. Later, inmiddels hoofdaalmoezenier van de
krijgsmacht, bezocht hij regelmatig de Nederlandse
eenheden in Afghanistan en Bosnië en gaf leiding aan de
50 aalmoezeniers, tot hij in 2012 met pensioen ging.
Met pensioen?
Jan werd meteen gevraagd voor de functie van
Hoofdaalmoezenier bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Daar werd hij verantwoordelijk voor het pastoraat
aan gedetineerden en 48 daar werkzame aalmoezeniers.
En dan: toch terug naar het basispastoraat?
In 2015 nam Jan gedeeltelijk ontslag uit deze functie om
ruimte te vinden om parttime terug te gaan naar het
basispastoraat in de parochie Sint-Odulphus van Brabant.
De parochie kende hij al: wonend in Oirschot, werkzaam
geweest in de H. Antoniusparochie, geassisteerd in de
Sint-Odulphusparochie en al zeven jaar werkzaam in
De Beerzen. Met de benoeming in onze nieuwe parochie,
met het accent op de geloofsgemeenschappen van
H. Antonius in Best en van de H. Willibrordus en
H. Andreas in Oost- West en Middelbeers, ging een wens
van Jan in vervulling om de laatste jaren van zijn werkzame
leven weer in het primaire proces te werken, in het echte
ambacht: het basispastoraat.
Zijn wens voor de toekomst?
Jan hoopt dat onze parochie de verbindende factor is van
mensen in de samenleving. Hij wil dienstbaar aanwezig zijn
voor mensen die dat willen en in afstemming met hen hoe ze
dat willen. Als hij daar een rol in kan spelen, dan blijft
hij dit met genoegen doen! Wat het pastoraat betreft, is de
cirkel rond.

Op 25 september is aalmoezenier Jan van Lieverloo
25 jaar diaken. Dat vieren we op zondag 23 september
om 11.00 uur in de H. Antoniuskerk.
U bent van harte welkom!
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Foto James van Leuven

Hebt u er trouwens weleens over nagedacht om de
stichting in uw testament op te nemen? Zo zet u na uw leven
iets goeds voort en draagt u op een bijzondere manier bij aan
een blijvend mooie plek.”

Wilt u contact?

WAAROM SCHENKEN OF NALATEN AAN
STICHTING BEHOUD SINT-PIETER?
Herinnert u zich de actie voor de restauratie van de
Sint-Petrusbasiliek nog? Onder het motto ‘Laat hét gezicht
van Oirschot niet verpieteren’ deed de stichting Behoud
Sint-Pieter Oirschot een beroep op de inwoners om de
restauratie te steunen. Duizenden mensen lieten blijken
dat ze het behoud van deze kerk belangrijk vonden.

Heeft u een vraag over een schenking, legaat of erfenis,
bel ons dan voor een persoonlijk gesprek:
Jan Mezenberg, (0499) 574 549 en
Nicoline van Tiggelen, 06-1551 7387.
Overige bestuursleden: Toon Gloudemans,
Huub van Griensven, Jos van Heesch en Jan Mercx.
www.sintpieteroirschot.nl
e-mail: info@tiggelencommunicatie.nl

Onderhoud blijft hard nodig

Na de restauratie is de stichting niet stil blijven zitten,
vertelt voorzitter Jan Mezenberg: “Onderhoud is en blijft
hard nodig. Maar de inkomsten uit de Actie Kerkbalans
lopen terug, terwijl de kosten van het gebouw erg hoog
zijn. Daarom zijn wij er als stichting. Eén van de projecten
die we dit jaar willen oppakken, is een duurzame verlichting van de toren en het uurwerk. Onze stichting doet
daarom een beroep op mensen die niet (alleen) de parochie
willen steunen, maar in het bijzonder het gebouw waar
ze mooie herinneringen aan hebben. De kerk waarin ze
gedoopt zijn en hun eerste communie deden. En waar ze
altijd terechtkonden, met al hun zorgen. Het gebouw dat al
eeuwenlang hét gezicht van Oirschot vormt.”

Iets moois voortzetten

Nicoline van Tiggelen, secretaris, wijst graag op de
mogelijkheden van schenken en nalaten: “Iedere schenking
aan de stichting komt 100% ten goede aan het kerkgebouw.
Omdat de stichting een ‘Culturele ANBI’ is, zijn giften
aftrekbaar van de belasting (tot zelfs 125%, bedrijven 150%).
Als u 5 jaar lang een schenking doet, levert dat nog meer
belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum
geldt. Wij stellen dan een ‘Overeenkomst voor periodieke gift
in geld’ op.
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AGENDA

Zomeravondmarkten

Concerten

• Orgelconcerten op het Smits-orgel in de

•
•
•

Sint-Petrusbasiliek, op zondagmiddag om 16.00 uur:
- 1 juli: Organist Kees van Houten uit Boxtel,
m.m.v. sopraan Marjon Strijk.
- 16 september: Organist Harry van Wijk uit Amersfoort.
Serie bespelingen op het Smits-orgel in de
Sint-Petrusbasiliek door organist Gerard Hafkenscheid
op zondagmiddag, van 15.30 uur tot 16.00 uur:
15 juli en 26 augustus.
Marktbespelingen: De beiaard wordt van medio
september tot eind oktober elke dinsdagochtend tijdens
de weekmarkt van 10.30 tot 11.30 uur bespeeld door de
beiaardier Rosemarie Seuntiëns.
Concert van het Russische kamermuziekjeugdorkest
Vasiliev Ostrov uit Sint-Petersburg onder leiding
van Sergei Efaev. Donderdag 12 juli a.s. om 20.00 uur
in de kapel van Sint-Joris, georganiseerd door
Olga van der Pennen in samenwerking met de parochie.
Op het programma staan werken van Mozart, Verdi,
Tchaikovsky, Quantz, Strauss, Piazzolla, Copland,
Di Chiara en Arditi. De toegang is gratis; voor de
gemaakte kosten zal een vrijwillige collecte plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom.

Bezichtiging Sint-Petrusbasiliek

In de maanden juli en augustus is de basiliek van
dinsdag t/m zondag van 13.30-16.00 uur geopend.
Van 1 september t/m 14 oktober is de Sint-Petrusbasiliek
iedere zaterdag en zondag geopend voor bezichtiging van
13.30-16.00 uur.

Op de Oirschotse Markt vinden op donderdagavond
12 juli a.s. en 9 augustus a.s. weer de zomeravondmarkten
plaats, van 18.30-22.00 uur. De parochie zal aanwezig zijn
met een kraam en de Sint-Petrusbasiliek is geopend. M25 en
vormelingen komen met groepjes bewoners van Sint-Joris
en Kempenhaeve naar de zomeravondmarkt op 9 augustus.

Bedevaart Kevelaer

Ook dit jaar wordt er weer
een bedevaart georganiseerd
door Broederschap Processie
Kevelaer-Eindhoven naar het
bekende Mariabedevaartsoord
Kevelaer. Vanuit De Beerzen,
Oirschot 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 € 17,- p.p. en voor kinderen tot
12 jaar € 8,-. Voor meer informatie of opgave (uiterlijk
28 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.

Wereldgebedsdag voor de Schepping

Op zaterdag 1 september a.s. is het de Dag voor de Schepping.

Jaardag Pro Petri Sede

Op zaterdag 15 september a.s. gaat Mgr. G. de Korte voor in
de eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek
ter gelegenheid van de Jaardag van Pro Petri Sede Nederland.

H. Antoniuskerk Best

• Tot medio september is de kerk geopend op vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur.

NIEUWS IN HET KORT
Koninklijke onderscheiding

De parochie feliciteert van harte Leentje Kemps uit
De Beerzen die in april jongstleden een lintje heeft
ontvangen, onder andere voor haar activiteiten als
vrijwilliger van de parochie en de parochiële
Caritasinstelling.

• 23 september om 11.00 uur eucharistieviering ter

gelegenheid van het 25-jarig diakenjubileum van
Jan van Lieverloo. Na afloop gelegenheid tot feliciteren.

Gregoriaans Koor

Zet het alvast in uw agenda: op zondag 2 december 2018
luistert het Gregoriaans Koor Schola Karolus Magnus uit
Nijmegen de eucharistieviering van 10.30 uur in de
Sint-Petrusbasiliek op. Daarna volgt nog een concert.
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BELEIDSPLAN PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT
In oktober 2016 schreef Mgr Dr. Gerard de Korte een beleidsnotitie, waarbij hij de informatie die hij ophaalde uit de
talloze bezoeken aan parochies en de inzichten die hij reeds bezat heeft verwerkt. Zijn pleidooi voor een heldere, maar
ook hartelijke en gastvrije kerk vindt, zo stelt hij, veel weerklank. Van daaruit wil hij met alle gedoopten, ieder vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid, op weg. We nemen daarbij elkaar niet de maat, maar gaan met elkaar in gesprek. Basis
daarvoor is een missionaire kerk zoals ook paus Franciscus die ons voorhoudt. Vanzelfsprekend geldt dat niet alleen voor
het ‘woord’, maar ook voor de ‘daad’ die vooral in de diaconale presentie naar voren komt. De kern blijft de eredienst
die al sedert het begin van de jonge kerk centraal stond. Tijdens de Eucharistie wordt de levende Christus in Woord en
Sacrament tegenwoordig gesteld. Vanuit die Eucharistie worden wij weer georiënteerd op de concrete navolging van de
Heer. Vanuit die grondgedachten roept de bisschop ons op om ons beleid voor de komende jaren vast te leggen als een punt
aan de horizon. Zo “komt er hopelijk ruimte voor nieuw elan”. De bisschop maant ons tot voortvarende betrokkenheid en
creativiteit. Hij vraagt daarom aan de parochies om een kernachtig pastoraal beleidsplan op te stellen, met een pastorale
en een materiële dimensie. Dit vormt het basisprogramma van de parochie.

Op pastoraal gebied wil de parochie de komende
jaren in het bijzonder werken aan de gemeenschapsvorming.
Door de contactpersonen in te zetten. Zij staan
dicht bij de mensen in de wijk wanneer ze bijvoorbeeld de
Nieuwsbrief bezorgen, maar zij hebben ook aandacht bij
vreugdevolle en droevige levensmomenten.
Door jonge gezinnen na de doop te gaan feliciteren
en uit te nodigen voor de vieringen speciaal voor jonge
gezinnen.
Door aandacht te schenken aan kwetsbare
medemensen, onder andere op het Ontmoetingstriduüm,
de Dag van Bemoediging en de nabestaandencontacten.
Ook de zorg voor de aarde is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Door op pelgrimage te gaan. Samen reizen, bidden
en bezinnen schept een band.
Daarnaast wil de parochie de geloofsverdieping
bevorderen door het aanbieden van Bijbelcursussen en
laagdrempelige geloofsgesprekken.

We zijn dan ook zeer verheugd
dat honderden vrijwilligers
hun steentje willen bijdragen.
In het bestuurlijke gedeelte wordt aandacht
geschonken aan de organisatiestructuur (taken en
verantwoordelijkheden van het bestuur ten opzichte van
die van de vier contactgroepen), het beheer en onderhoud
van de gebouwen en begraafplaatsen, financiële zaken,
communicatie en vrijwilligerswerk.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor een
aantal gebouwen en hoopt in de komende maanden de
onderhandelingen met de Bernadette Stichting Spoordonk,
over de verkoop van het kerkgebouw in Spoordonk, af te
ronden. Verder wil het bestuur de pastorie in Oostelbeers
verkopen en noodzakelijk groot onderhoud plegen aan
Prinsenhof in Best. In de komende maanden zal de kapel
van de Heilige Eik een grote opknapbeurt krijgen.
In overleg met het bouwbureau van het bisdom is
een meerjarenplan opgesteld voor groot onderhoud van de
kerkgebouwen, pastorieën, kapel van de Heilige Eik en de
Sint-Odulphuskapel in Best. Het uitgangspunt hierbij is
soberheid en het in goede staat houden van de gebouwen.
Er wordt gestreefd naar het koppelen van het groot
onderhoud aan de mogelijkheden voor het verkrijgen van
subsidies om op deze manier de kosten voor de parochie
te drukken.
Om de parochie levendig te laten blijven is
het noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op
vrijwilligers. We zijn dan ook zeer verheugd dat
honderden vrijwilligers hun steentje willen bijdragen.
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TERUGBLIK OP ‘KOM, PASSIE’

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

Door: Christianne van de Wal
Wat was het vanmiddag schoon,
met al die zingende mannen en vrouwen:
een kakofonie van klank en kleur
in ‘Adoro te’ en in ’Lied van vertrouwen’.

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

Verrassend zoals elk koor dat is,
was ook de liedkeuze heel verscheiden:
‘A Clare benediction’, ‘Ecce Quomodo’,
‘Immaculata’ en ’Heer, laat Uw Woord ons leiden’.
We hoorden hoge en lage stemmen,
in het Engels, Nederlands, Duits en Latijn;
we mochten luisteren naar het ‘Effondero’
en met een componist als Haydn ‘Door de wereld’ zijn.
‘Feest in de straat’ en ‘De stem van God’,
Ook ‘He is risen from the dead’ was vandaag te horen!
‘Als ik voor U neerkniel’ en ‘Vast iets voor mij’,
Ja! Vast iets voor óns, met al deze koren!
Tussen al die donkere alten en bassen,
bleek dat helder en licht héél goed kan;
zó welkom klonken vanmiddag kinderstemmen
met hun ‘Lied van hoop’ en ‘Wereldplan’!

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

Met al die oude en jonge kelen
wordt zingen een warme saamhorigheid,
is ‘Kom, Passie’ veel meer dan een titel
maar liefde zoals in het ‘Lied van Barmhartigheid’.
Dat ‘Love changes everything’ is bewezen,
en ook dat vasten en zingen samengaat,
dat we er zijn voor God en elkander
klonk veelstemmig in ‘Het lied van alle zaad’.
Dank u allen, dirigenten en koren,
allen die hier zingend voor ons wilden staan;
met al die welklinkende noten en melodieën
gingen we ieder bemoedigend op Pasen aan.

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