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Laten wij hopen
EEN SPOOR VAN LICHT ...
dat wij nog echt
kunnen genieten
Door: pastor Dré Brouwers
van het samenzijn
met Kerstmis.
Een van de mooiste feesten in onze cultuur is het
Waar mensen
kerstfeest en daaraan voorafgaand de kersttijd.
attent met elkaar
Het is sterker dan de veranderingen in leefgewoontes
omgaan in hun leefverbanden, zal dat altijd waardevol zijn.
die in de laatste jaren steeds meer toenemen. Meer nog:
Toch mag je misschien ook de vraag stellen: “Wat vieren wij
het stuwt die veranderingen voort. Dat zie je aan de
eigenlijk?” Al aan het begin van onze jaartelling werd een
kerstmarkten en kerstafdelingen in winkels, die al half
Kind geboren in een stal. Toen al was er geen huis of herberg
oktober worden ingericht. In het warme najaar
voor dit Kind. Toch is er toen een licht opgegaan
kon je, al dwalend door een winkel, raar staan
Iedereen kan in onze wereld. Dat licht is nooit meer gedoofd.
te kijken als je al zo vroeg in een kerstafdeling
Dat licht heeft al die eeuwen door dwalende
het licht als een mensen de weg gewezen naar vrede en geluk.
terecht kwam.
‘Dwalen’ is eigenlijk wel een goed woord
ster uitzenden In onze kerkdorpen doen wij een poging om aan
voor mensen van onze tijd. Wij worden vaak
dit licht aandacht te schenken, niet alleen in de
verrast op onze dwaalwegen door het leven.
kerken tijdens de vieringen, maar ook met kersttochten en
Overal vinden wij zaken die ons verstrooien. Daarvoor
een wensboom. En wat nog belangrijker is: ieder van ons
hoeven wij niet veel te ondernemen; wij worden ermee
kan zender en ontvanger worden van dit licht. Het kan zich
geconfronteerd thuis op tv of zelfs op onze iPhone.
ontwikkelen tot warmte en aandacht voor elkaar, tot een
Velen van ons kunnen die geen uur missen.
dieper besef dat wij in het leven staan met een doel, met een
Die kijk- en appcultuur levert een gigantische massa
blijde boodschap.
informatie op en misschien ook communicatie.
Wij vierden in 2018 dat honderd jaar
In elk geval “Wij Appen”.
geleden de eerste wereldoorlog ten einde was.
Er is zoveel dat onze aandacht trekt,
Wij zijn in zekere zin al meer dan zeventig jaar
maar daar tussendoor willen ook wij kennelijk
bevoorrecht, omdat geen oorlog meer plaatsvond
allemaal zender zijn: boodschappen
vlak voor onze deur. Wij beseffen natuurlijk wel
uitzenden. Door heel die wirwar
dat met een plotselinge aanslag alles in één klap
van zenden en ontvangen heen
kan veranderen. En misschien dragen wij ook
leven wij ook in een dorp als in
allemaal een zekere angst met ons mee, want
een drukke stad. Het stuwt de
de vrees om alles te verliezen is misschien
mensen voort en zij zijn volledig
groter in tijden van welvaart dan in tijden
afhankelijk geworden van al die
van soberheid en armoede. Toch loopt ook
informatie. Misschien is die voortnu door dit alles heen een spoor van licht.
durende stuwing wel de reden dat
Iedereen van ons kan het uitzenden.
wij verbonden willen zijn met anderen
Als een ster, die zeer ver zichtbaar is.
via iets, ook al is het maar via een iPhone.
Wij weten misschien niet altijd de hele
De laatste dertig jaar is in onze cultuur het
boodschap, maar wel dat het een wederzijds
vieren van Kerstmis ook in deze stroom
signaal is om goed te zijn voor elkaar en een
meegenomen. Elk jaar lijkt dit vieren verder
oproep tot duurzame vrede, ook al is die
weg te drijven van de geboorte van het
heel schraal geworden in onze tijd.
Kind in Bethlehem.
Zalig kerstfeest.
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DE TOEKOMST VAN DE OECUMENE
Door: Theamarie Geilleit-Goossens
Op uitnodiging van de Interkerkelijke Stuurgroep
Kerk en Samenleving hield Mgr. dr. Gerard de Korte op
14 november jl. een lezing over dit onderwerp in de
Prinsenhof in Best. Mgr. De Korte is sinds 2016 onze
bisschop. Hij studeerde geschiedenis en daarna theologie.
In 1994 behaalde hij zijn doctorstitel met het proefschrift
‘Pastoraat van de verzoening’. In 2015 werd hij verkozen tot
‘Theoloog des Vaderlands’.

De bisschop plaatste allereerst de oecumene in de
huidige context: in Nederland is de christelijke gemeenschap
kwetsbaar geworden, er is sprake van krimp en religieuze
onzekerheid tot in het hart van de parochies en kerkelijke
gemeenten. Hij gaf aan niet somber te zijn en evangelisatie
niet met een frons, maar met een glimlach te zien.
Ook paus Franciscus geeft dat aan in zijn encycliek ‘Evangelii
Gaudium’: de vreugde van het evangelie. Mgr. De Korte zei
zich in te willen zetten voor een heldere én hartelijke Kerk en
het als een uitdaging te zien om het religieus verlangen van
mensen te verbinden met Christus en zijn evangelie.
Vervolgens plaatste hij de oecumene in het historisch perspectief.
Nadat de christelijke
gemeenschap in 1054 uiteenviel
(oosterse en westerse kerk) en in 1517
(Reformatie), is de afgelopen honderd jaar oecumenische
toenadering zichtbaar en voelbaar geworden: de oprichting
van de Wereldraad van Kerken, en later de Raad van Kerken
in Nederland, Vaticanum II, de rol van kardinaal Willebrands
en het samen herdenken van 500 jaar Reformatie.
In en rond de eenheid van christenen is veel bereikt:
we zien elkaar als broeders en zusters en wat ons bindt is
groter dan wat ons scheidt. Wat ons bindt is dat we de Heilige
Schrift zien als bron van Godskennis, geloven in de God van
Israël en de menswording van God in Jezus Christus. Er is
ook meer waardering voor de protestantse kerken: de liefde
voor de Schrift en voor Christus, de uitgebreide zangcultuur.
Ook trok Mgr. De Korte lijnen naar de toekomst en
stond stil bij de thema’s die rooms-katholieken en protestanten
nog verdeeld houden, zoals kerk, ambten en sacramenten.
Binnen de Reformatie zijn veel breuken en splitsingen;
ook in de katholieke kerk zien we helaas breuken.
Hoeveel legitieme pluriformiteit is er mogelijk?
Ambten: in de katholieke kerk kennen we gewijde
bisschoppen, priesters en diakens en is er de band met de
bisschop van Rome, de paus, als Petrus in ons midden.

De verhouding tussen Woord en sacrament: in de
protestantse vieringen is veel aandacht voor het Woord, in de
R.K.-kerk ligt het accent op het sacrament van de eucharistie.
In de eucharistie wordt de blijvende, werkelijke tegenwoordigheid van Christus gevierd en worden geconsacreerde hosties
in het tabernakel bewaard. De protestantse kerken kennen de
vieringen van het Avondmaal, maar erkennen geen blijvende
werkelijke tegenwoordigheid.
Ook wordt er anders gekeken naar de plaats van Maria
en de andere heiligen en is er verschil in ‘nestgeur’ waar te
nemen: Onze Lieve Heer - Here God, Christus - Gristus, zelfs
in de decibels van het orgel.
Christen zijn, deel uitmaken van de christelijke
gemeenschap, maakt fier maar ook bescheiden. Fier door de
bijdrage die het christendom heeft geleverd aan de beschaving; bescheiden door schaamte over het verleden waarin
christenen elkaar gemeden, vervolgd en zelfs gedood hebben.
De bisschop eindigde de lezing met zijn antwoorden
op de vraag: “Wat staat ons te doen?” Naast theologische/
institutionele oecumene ook praktische/spirituele oecumene
op plaatselijk niveau (parochie- en gemeenteniveau). Samen
kunnen we bidden, vieren, leren en dienen. Op het gebied
van catechese en diaconie is er
oecumenisch nog een wereld te
winnen! We kunnen als christenen,
als geloofwaardige getuigen die
leven vanuit de liefde van Christus,
er zíjn voor de vele religieus zoekende mensen van vandaag!
Na nog de nodige vragen beantwoord te hebben werd
Mgr. De Korte door Martien van Hal, namens de Stuurgroep
en alle aanwezigen, bedankt voor zijn inspirerende en
motiverende lezing.

Er zíjn voor de vele religieus
zoekende mensen van vandaag
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VORMSEL

In Best is een werkgroep actief, die de voorbereiding op
de eerste communie en het vormsel vorm en inhoud geeft.
De groep bestaat uit vrijwilligers van de H. Antoniuskerk en
de Sint-Odulphuskerk.

Hoi ik ben Britte en ik doe mijn
vormsel. We zijn druk bezig met
de voorbereidingen voor het
vormsel.

Als eerste gingen we ons
voorstellen en moesten we een
schildje meenemen waar we een
spreuk op moesten zetten en voorlezen in de kerk.
We zijn begonnen met een ontdekkingstocht door de
kerk en gingen daarna naar het koetshuis. En daar vertelde
Christianne van de Wal over het spaardoel voor de kinderen
in Kenia.
We gaan 3 avonden naar de kerk. Daar vertelt de
pastoor over de doop, de communie en het vormsel.
We bespreken daarna bij een gastouder wat er in de kerk
werd gezegd en het is er gezellig met een koekje en drinken.
De vormselviering is 23 november en die wordt gedaan
door bisschop Gerard de Korte.
Er is ook nog een activiteit waaraan je mee kan doen;
een kerststukje maken voor oude en/of zieke mensen.
Ik hoop op een leuke vormselavond!!
Doei

MIJN GEBEDENBOEK
Door: Anselm Grün
Een licht voor een ieder die vrede verwacht
Uit het Abdijboek

Ere zij God die simpel en klein
zomaar een mens onder mensen wil zijn:
ter wereld gebracht door Maria,
een vrouw die vast gelooft
in Gods woord van trouw.

Bij de vormselvoorbereiding is de presentatieviering in
de Sint-Odulphuskerk. Daarnaast zijn er drie voorbereidende
vieringen in de H. Antoniuskerk met als thema: ‘Ik ben
gedoopt, om te breken en delen, en in Zijn Geest te leven’.
Tijdens de vieringen worden teksten en gebeden gelezen en
worden er eigentijdse liederen gezongen, ondersteund door
passende beelden.
Na een kennismaking met diverse werkgroepen en
de generale repetitie, keken we uit naar de viering op
24 november, waarin onze bisschop Mgr. dr. G. de Korte,
aan 34 jongens en meisjes het sacrament van het vormsel
toediende.
We hebben aan een aantal kinderen en een
‘hulpouder’ gevraagd hoe zij terugkeken op de voorbereiding.
Merle: Ik vond het heel leerzame diensten.
Sam:
De liedjes hoorden er echt bij en er werd
goed uitleg gegeven.
Amy:
Het was gezellig.
Bart:
Er werd goed informatie gegeven en het was
leerzaam.
Lars:
Ik vond de liedjes en het project leuk.
Amy:
Ik vond het project leuk, vooral het maken van
het schild.
Marielle: De interactie met de kinderen was heel leuk.
Iedereen kon zichzelf zijn en mocht zijn
zienswijze vertellen. De reacties op elkaars
antwoorden waren leerzaam en spontaan.
De werkgroep kijkt terug op een mooie, inhoudelijk
goede voorbereiding met een groep enthousiaste betrokken
kinderen en ouders!

Kijk naar de mens die zozeer bemint
dat hij zichtzelf niet belangrijk meer vindt,
een hart voor de zwakken,
vanzelf en gewoon,
die mens is waarlijk Gods enige Zoon.
Zing van de Geest die mensen bemint,
bezit neemt van hem die wordt als het kind
dat eens werd geboren in ’t holst van de nacht:
een licht voor een ieder die vrede verwacht.
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RELIGIEUS ERFGOED IN OIRSCHOT

NIEUW BESTUURSLID

De schatkamer in de Sint-Petrusbasiliek en de
tentoonstelling in Museum de Vier Quartieren laten zien
wat in Oirschot aan religieus erfgoed bewaard is gebleven.

Tot het parochiebestuur is Paul Sliepenbeek toegetreden.
Paul is 63 jaar, getrouwd, vader van vier al even geleden
uitgevlogen kinderen en, net zoals zijn vrouw Ine,
familierechtadvocaat. De roots van Paul en Ine liggen
in de Kempen. Na lang in Breda te hebben gewoond,
zijn zij in 2015 neergestreken op Baest in de Beerzen.

Over de heilige iconen: Sint-Odulphus, Maria van
de Heilige Eik en Maria Margaretha der Engelen (de heilige
non van Oirschot) zijn al veel verhalen verschenen, maar
nog altijd hebben zij onze belangstelling.
Vooral met Maria, die in de kerstnacht moeder van
Jezus is geworden, hebben wij een bijzondere band.
Zij is opgenomen in de hemel; zit dus dicht bij God en
daarom bidden wij tot haar om onze voorspraak te zijn.
Ook jonge mensen die misschien niet meer naar de kerk
gaan, steken bij haar een kaarsje aan voor een bijzondere
intentie. De verhalen over de Heilige Eik en Maria
Margaretha worden verteld in de schatkamer van de basiliek
en in de tentoonstelling bij de Vier Quartieren.
Maria Margaretha der Engelen is de stichteres van het
klooster ‘Karmel Sint-Jozef’. Door haar zeer strenge leefwijze
kreeg zij stigmata (wonden van Christus op handen en
voeten). Ze verrichtte ook wonderen. Na haar dood in 1658
vloeide er geneeskrachtige olie uit haar lichaam. De Karmel
werd een bedevaartsoord. In de Sint-Petrusbasiliek ziet
u enige flesjes van deze olie. In de
Vier Quartieren zijn enkele vitrines
ingericht met de kleding en de
gebruiksvoorwerpen van deze heilige
zuster. Ook de eenvoudige kloostercel van poortzuster Helena is op de
tentoonstelling te zien.
Adres: Sint-Odulphusstraat 11
in Oirschot, geopend van dinsdag
t/m zondag van 13.00-16.30 uur.

KERK ZIJN WE SAMEN
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen
40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun kerk.
Ook in de Beerzen, Best, Oirschot en Spoordonk.

Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar mensen elkaar ontmoeten in de
vieringen, waar we elkaar bemoedigen en inspireren. Om
kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden toegediend en waar iedereen altijd terecht
kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven

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

bestaan en alle mensen kan steunen en inspireren.
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
“Ik ben blij dat de kerk er is,
daarom geef ik aan mijn kerk.
Ik hoop dat we dit jaar extra
kunnen investeren in duurzame
zaken zoals verlichting.”
Uw bijdrage aan Kerkbalans is
(deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke
gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u
van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op
kerkbalans.nl.
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VIERINGEN MET
KERSTMIS EN
OUD EN NIEUW

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk

Het is bijna Kerstmis, het christelijke feest waarop de
geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Als u de
kerstdagen gezamenlijk wilt beginnen in een van de kerken
in de parochie, dan vindt u hieronder de aanvangstijden
van alle vieringen in de verschillende kerken en kapellen.
Ook rond de jaarwisseling en Driekoningen kunt u daar
voor een moment van bezinning terecht.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
24 december 18.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van het Kinderkoor
24 december 20.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van Mixed Voices
24 december 22.00 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij
25 december 09.00 uur Herdertjesviering met pastor
Van Nunen en zang van
het Kinderkoor
25 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij
26 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van
het Vrouwen van Nu Koor
30 december 10.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij
31 december 19.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van het Dameskoor
1 januari
10.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
24 december 17.45 uur Eucharistieviering met zang van
het Seniorenkoor De Naklank
27 december 19.00 uur Eucharistieviering
29 december 17.45 uur Eucharistieviering met zang van
het Dameskoor
31 december 17.45 uur Eucharistieviering met samenzang

24 december 20.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
25 december 09.00 uur Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor
26 december 09.15 uur Eucharistieviering met
Fanfare Concordia
29 december 19.00 uur Viering van Woord en Gebed met
pastoor Spijkers en zang van
het Gemend Koor
30 december 09.15 uur Eucharistieviering met samenzang
31 december 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
1 januari
09.15 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
Met ingang van 1 januari 2019 zijn er geen vieringen meer
op zaterdagavond.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
24 december 18.00 uur Sterretjesviering met aalmoezenier
Van Lieverloo voor de allerkleinsten en allen die samen willen
bidden en zingen, m.m.v.
Monique Schippers (piano) en
Tineke Dijkhuizen (gitaar)
24 december 20.00 uur Nachtmis met pastor Verhoeven
en zang van het Lidwinakoor
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Papenburg en zang van
het Lidwinakoor
26 december 11.00 uur Woord- en communiedienst met
zang van het Klumpkeskoor
31 december 11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Papenburg m.m.v. Jan Kievit
6 januari
11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Verhoeven m.m.v.
Henk Rooijackers
Na afloop van deze viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.
6 januari
13.00 uur Schelpjesviering met aalmoezenier
Van Lieverloo voor alle dopelingen
van de afgelopen periode, waarin
de doopschelpjes worden uitgereikt.
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Meer ‘Vieringen’: zie achterkant.

Vervolg ‘Vieringen’.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
22 december
23 december
24 december
24 december

17.00 uur
09.30 uur
22.00 uur
22.30 uur

25 december 09.30 uur
25 december 11.00 uur
26 december
29 december
30 december
31 december

09.30 uur
17.00 uur
09.30 uur
18.00 uur

1 januari
5 januari

10.30 uur
17.00 uur

6 januari
6 januari

09.30 uur
11.00 uur

Eucharistieviering met volkszang
Eucharistieviering met volkszang
Voorbereiding op de nachtmis
Nachtmis met zang van het
Gemengd koor
Herdertjesviering met zang van
de Gouden Appeltjes
Eucharistieviering met zang van
het Gemengd ZLTO-koor
Eucharistieviering met volkszang
Eucharistieviering met volkszang
Eucharistieviering met volkszang
Gebedsviering met harmonie
Sint-Caecilia
Eucharistieviering met volkszang
Eucharistieviering met zang van
Zingen doet leven
Eucharistieviering met volkszang
Schelpjesviering

KERSTSTALLEN
Levende kerststal in de pastorietuin, Oirschot
23 december 14.00-16.00 uur
Voor de voedselbank worden levensmiddelen ingezameld
door jongens en meisjes, die onlangs in Oirschot en
Spoordonk hun Vormsel gevierd hebben. Met name
houdbare levensmiddelen zijn gewenst, zoals: blikgroenten,
rijst, pasta, pastasaus, zonnebloemolie, houdbare melk,
geconserveerde vis en houdbaar broodbeleg zoals pindakaas.

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
22 december
23 december
24 december
24 december

19.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

24 december 22.00 uur
25 december
26 december
29 december
30 december

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

Viering met samenzang
Viering met samenzang
Peuterviering
Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor
Viering met zang van No Limit en
De Berse Canonici
Viering met zang van het Dameskoor
Viering met samenzang
Viering met zang van De Berse Canonici
Viering met samenzang

25 december 11.30 - 16.15 uur
26 december 11.30 - 16.15 uur

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december 12.00 - 16.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
25 december 12.00 - 16.00 uur
26 december 12.00 - 16.00 uur

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
25 december 14.00 - 16.00 uur
26 december 14.00 - 16.00 uur

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers
24 december 14.00 uur Viering met zang van Zang doet Leven

WOORD VAN DANK
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw inzet, het vele vrijwilligerswerk en uw financiële bijdrage in het voorbije jaar.
Het pastoraal team, het parochiebestuur en de contactgroepen willen u daarvoor hartelijk bedanken en wensen u
een Zalig Kerstmis en een heel voorspoedig en vredevol 2019!

DRIEKONINGENZINGEN
Op zondag 6 januari wordt in de vroege avond weer het
driekoningenzingen gehouden. We verzamelen om
17.00 uur bij Sint-Joris en gaan daarna in groepjes zingen
voor het goede doel: weeskinderen in Kenia.
Om 19.00 uur komen we terug bij Sint-Joris, waar de
kinderen worden ontvangen met warme chocolademelk.
Doen jullie mee? Geef je dan snel op per e-mail:
gezinsvieringoirschot@gmail.com
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