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MENSEN VOOR MENSEN

Door: pastor Dré Brouwers

Voortdurend maken wij veranderingen mee. De overgang 
van winter naar lente is zo’n verandering, ook al blijven 
steeds terugkomende veranderingen soms onopgemerkt. 
Daarom is het goed dat de Kerk haar grote feesten met 
een tijd van voorbereiding aankondigt. 

Het team van de parochie Sint-Odulphus van 
Brabant wilde de voorbereiding op het komend Paasfeest 
samen vieren. Iedere dag van het heilig triduüm, zoals 
de laatste dagen van de Goede Week (Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en paaszaterdag) worden genoemd,  
zou daarom in een andere kerk worden gevierd.

Helaas zijn alle vieringen in onze kerken tot 1 juni 
komen te vervallen.

In de toekomst zal onze 
parochie, die uit vier geloofs-
gemeenschappen bestaat, nauwer 
gaan samenwerken en de krachten 
bundelen om ook aan mensen van morgen de band 
met de Kerk aan te bieden. Er is al een heel proces op 

gang gekomen in de afgelopen 
jaren. In de Beerzen en in 
Oirschot-Spoordonk weten 
mensen al dat zij een geloofs-
gemeenschap vormen.  
Ook in Best werken wij 

aan die verbondenheid. 
Eigenlijk is dat een luxe, 

want de parochie is veel 
groter dan dat. 

Sint-Odulphus 
van Brabant is een 
parochie die in de hele 
regio van de Beerzen, 
Oirschot, Spoordonk 

en Best mensen bij elkaar 
wil brengen.  

Nu ik dit schrijf, gonzen overal in de media 
berichten over het coronavirus. Dat raakt ons allemaal 
en naast voorzichtigheid om het aantal slachtoffers te 
beperken, doet dit ook een beroep op ons allen om elkaar 
niet onnodig angst aan te jagen. Toch zal het misschien 
inbreuk doen op het gevoel van onbeperkte veiligheid, 
waarin wij ons tot nu toe graag waanden. Het maakt ons 
er heel indringend van bewust, dat wij tegenwoordig niet 
alleen in de regio maar wereldwijd die verbondenheid met 
mensen zullen moeten beleven.

Dat doet ook het grote probleem van de vluchte-
lingen. Naast de mening van de bestuurders, mogen wij als 
christenen een grotere bereidheid opbrengen om vreemde-

lingen altijd eerst als een geschenk te 
zien. Jezus zegt in Mattheus 25, 40:  
“Wat je voor de minste van de Mijnen 
gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan.” 

Daarom steunen wij gezamenlijk projecten voor vluchte-
lingen en voorzien wij mensen in Afrika van lesmateriaal. 
U kunt het allemaal uitvoerig lezen in de uitleg over de 
Vastenactie op pagina 3.  
Ook dat doen wij parochiebreed en evenals in voorgaande 
jaren beloont de Vastenactie iedere euro met 50 cent 
extra. Samen staan wij sterker. Dan groeien wij misschien 
meer dan ooit uit tot wat wij dankzij ons doopsel mogen 
zijn: christenen, dat wil zeggen in Christus, mensen voor 
mensen. Zo wens ik u dit jaar een vrolijk, gezegend en zalig 
Paasfeest!
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In de hele regio  
mensen bij elkaar brengen

LEES OOK EENS: DIGIDULFKE

De maandelijkse digitale nieuwsbrief  
voor kinderen en hun (groot-)ouders  
bestaat 1 jaar en kunt u elke maand  
downloaden van onze website:  
www.odulphusvanbrabant.nl

DIGITALE
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SAMEN NAAR DE FILM …

Door: Henk van de Wal

In januari waren 175 mensen uit Best, Oirschot, Spoordonk 
en de Beerzen naar De Enck gekomen om de film  
‘Paus Franciscus, een man van zijn woord’ te zien.

We zagen een portret van een diep spirituele man, een 
progressieve denker en iemand die van een goede lach houdt. 
We kregen een goed beeld van zijn ideeën en zijn ontmoe-
tingen met mensen uit alle lagen van de bevolking.

De paus richt zich direct tot de kijkers om zijn ideeën 
en boodschappen over te brengen. We zagen hoe hij werkt 
en hoe hij antwoorden geeft op de problemen in onze 
maatschappij. Hij houdt zijn kardinalen, de Amerikaanse 
Congresleden, maar daarmee ook ons, een spiegel voor.

We zien dat terug in zijn concrete gedrag.  
Hij benoemt de armoede in de wereld. Om een voorbeeld te 
stellen heeft hij de luxueuze pausvertrekken ingeruild voor 
een bescheiden appartement en we zien hem in het land 
van Trump rondrijden in zijn Fiatje 500, een hilarisch beeld, 
tussen de SUV-escortevoertuigen die hem begeleiden.

‘Werk, aarde en dak’ 
zijn voor hem de basisrechten 
voor alle mensen: het recht 
om te werken en genoeg te 
verdienen om een gezin te 
onderhouden, het recht op 
schoon, veilig land om te 
wonen of te cultiveren, en 
het recht op onderdak en 
veiligheid.

Hij spreekt ook 
ons aan op onze manier van leven ‘met onze voet op het 
gaspedaal’. Hij vertelt hoe hij als priester tijdens de biecht 
aan jonge ouders vroeg “Heb je vandaag met je kinderen 
gespeeld, hebben ze vandaag een knuffel gehad?” Dat is de 
basis voor een goede opvoeding, een goede toekomst.

Kortom: een film die inspireert, ontroert, een diep 
respect oproept en een traan teweegbrengt.

We zijn gezegend met een paus die een zeer diep 
inzicht toont door juist op een heel eenvoudige manier zijn 
wijsheid onder woorden te brengen, waardoor iedereen 
snapt wat hij bedoelt.

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. 
Als ze op een dag langs een bergriviertje in de Pyreneeën 
loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet 
ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de 
wereld om haar heen niet meer bestaat. Het meisje ziet 
alleen nog maar die jonge vrouw in het wit.

Zo begon ruim 160 jaar geleden de geschiedenis van 
Lourdes. De jonge vrouw in het wit was Maria, 
de moeder van Jezus. Door die bijzondere 
ontmoeting van haar met Bernadette werd 
Lourdes een plek waar duizenden mensen  
uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen, 
maar ook heel veel kinderen en jongeren. 

Mensen die op die bijzondere plaats samenkomen 
vinden kracht en inspiratie. Maar ook: verbondenheid met 
medepelgrims. Er ontstaan gemakkelijk vriendschappelijke 
contacten. Misschien is dat wel het meest wonderlijke van 
zo’n bedevaartplaats! En dat alles door Maria.

Wie Lourdes wel eens wil meemaken, kan meegaan 
met de speciale gezins- en jongerenbedevaart in de  
herfstvakantie, 17 t/m 24 oktober 2020.

Ook onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, gaat mee. 
Er is voorzien in een aantrekkelijk programma voor jongeren 
en gezinnen. 

Informatieavond
Er was een informatieavond gepland op donderdag 

23 april, maar die gaat niet door. We zullen zodra dit kan een 
nieuwe datum plannen. 
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MET HET HELE GEZIN NAAR LOURDES

Ook onze bisschop,  
Mgr. Gerard de Korte,  

gaat mee



De veertigdagentijd is al vele jaren een periode van 
bezinning, maar ook van het ondersteunen van kansarme 
mensen in de wereld. De Vastenactie kiest ieder jaar een 
project dat welkome ondersteuning 
biedt aan mensen die weinig of geen 
middelen hebben om zichzelf te kunnen 
helpen.

De band van de Beerzen - Best - 
Oirschot - Spoordonk is op het gebied 
van Missie, Ontwikkelingssamenwerking 
en Derde Wereld heel hecht en bestaat al vele jaren.  
Daarom werd (of: hebben zij) om het jaar aandacht gevraagd 
voor ‘eigen’ projecten in plaats van een landelijk project van 
de Vastenactie. Het gaat daarbij om projecten waar mensen 
uit onze parochie werken of waarmee zij nauwe banden 
hebben. Vooral medische zorg, voorlichting, landbouw  
en onderwijs staan hierbij centraal. Deze projecten zijn  
een groot succes geworden en naast de financiële acties werd 
ook ruime aandacht besteed aan solidariteit, spiritualiteit  
en soberheid.

Dit jaar gaan we als parochie Sint-Odulphus van 
Brabant inzetten voor twee doelen in Afrika.

Hier willen we twee projecten ondersteunen waar 
mensen uit onze parochie werken, gewerkt hebben en/of 
contacten hebben. 

Het ene 
project is van frater 
Kees Hems afkom-
stig uit de Beerzen: 
Schoolboeken voor 
kansarme kinderen  
in Kenia. Op drie 
van de scholen die 
door de Fraters van 
Tilburg zijn opgericht, 
is er amper geld om 
leermiddelen te  
financieren. Het gaat 
om de St. Justino 
Secondary School 
in de sloppenwijk 
Soweto in Nairobi, de St. Vincent Day Mixed Secondary 
School in de armenwijk in Oyugis en de St. George Mixed 

Secondary School in het plattelandsdorp Sikri. De fraters 
willen weeskinderen en kinderen van arme ouders de kans 
geven om onderwijs en voeding te krijgen, kosteloos of 
tegen een klein bedrag. Dit betekent dat de fraters voor elk 
van de drie scholen ieder jaar meer dan 15.000 euro moeten 
bijleggen om dit te realiseren. Veel studenten worden ook 

intern geplaatst. Om deze fondsen elk 
jaar op te brengen is voor een kleiner 
wordende gemeenschap van fraters in 
Nederland en Europa niet makkelijk. 
Elk jaar zijn de uitgaven voor de drie 
scholen meer dan 45.000 euro.

Het andere 
project is van 
broeder Jan Heuft 
van de Witte Paters 
in Algerije die goede 
contacten heeft met 
de geloofsgemeen-
schap Best. Hij zet 
zich in voor vluchte-
lingen, asielzoekers 
en migranten in 
Algerije. Het gaat 
daarbij om opvang 
van ongetrouwde 
vrouwen met 
kinderen: tijdelijke 
behuizing, medicijnen en medische hulp, scholing van 
de kinderen in fröbelscholen, lagere scholen, middelbare 
scholen, een vakopleiding voor jongeren tussen de 16 en  
35 jaar en hulp bij vrijwillige terugkeer over land en soms  
per vliegtuig. De opbrengst van Vastenactie 2020 zal 
gebruikt worden voor de opvang van alleenstaande  
migrantenvrouwen: behuizing, medische zorg en vrijwillige 
terugkeer.

Beide projecten zijn voorgelegd aan de Vastenactie  
en goedgekeurd zodat we op een aanvulling van 50% van  
de eigen actieopbrengst kunnen rekenen. 

In de parochie Sint-Odulphus van Brabant zal  
naast het voeren van actie voor de beide projecten ook  
veel aandacht besteed worden aan informatie, solidariteit,  
spiritualiteit en soberheid.

Dit project wordt breed gedragen door de gehele 
Beerse, Bestse en Oirschots-Spoordonkse gemeenschap.

VASTENACTIE  
VOOR DOELEN VAN PAROCHIANEN

Door: Christianne van de Wal

Hulp in Algerije voor 
vluchtelingen die terug 

naar huis gaan

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850    www.vastenactie.nl

U kunt een bijdrage voor dit 
project overmaken o.v.v. 401373 op

Dit is een Eigen Doel van: Parochie St. Odulphus van Brabant

VASTENACT1975 - 401373 - Algerije.indd   1VASTENACT1975 - 401373 - Algerije.indd   1 16-01-20   16:1316-01-20   16:13

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850    www.vastenactie.nl

U kunt een bijdrage voor dit 
project overmaken o.v.v. 401374 op

Dit is een Eigen Doel van: Parochie St. Odulphus van Brabant

Schoolboeken  
voor kansarme kinderen  

in Kenia
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Beide projecten worden  
breed gedragen door  

de gehele gemeenschap



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 dinsdag, donderdag en vrijdag 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 

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

• 1 juni 10.00 uur: bedevaart vanuit Oirschot naar  
de H. Eik

• 14 juni 11.00 uur: Odulphusviering voor  
de hele parochie in de pastorietuin van de  
Sint-Odulphuskerk in Best

• 21 juni 11.00 uur: Antoniusviering in de  
H. Antoniuskerk

• De passiespelen in Tegelen zijn een jaar uitgesteld: 
de première is op zondag 9 mei 2021

• De 24-uurs wandelestafette ‘SamenLoop voor 
Hoop’ in Oirschot is verzet naar 5 en 6 juni 2021

MIJN KERK VERBINDT,  
MIJN KERK IN BALANS

Een welgemeend dank-je-wel aan alle vrijwilligers die 
zich weer hebben ingezet voor de Actie Kerkbalans.  
Ook hartelijk dank aan allen die de actie financieel 
hebben gesteund.

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,  
Marita van Hoof, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,  
Nicoline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom

Hongerdoek 2019/2020 van de Duitse kunstenaar  
Uwe Appold onder de titel: “Mens, waar ben je?”  
Dit doek doelt op de verantwoordelijkheid die ieder mens  
heeft voor zichzelf, zijn naasten en de wereld als geheel.

Alle kerkklokken in Nederland worden 

tijdens de coronacrisis op woensdagavond  

om 19.00 uur een kwartier lang geluid.  

Ook de kerkklokken van onze parochie zullen 

klinken als teken van hoop en troost.


