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WANT EEN KIND IS ONS GEBOREN ... YES, IN OUR BACKYARD
Door: pastor Wilfred van Nunen
In de aangrijpende slotscène van de film ‘Schindlers List’
krijgt Oscar Schindler, die 1200 joden redde van de dood,
een ring aangereikt van zijn vriend en medewerker Ithzak
Stern, met de woorden: “Wie één mens redt, redt de
wereld.” Een uitspraak die de onmetelijke waarde van een
mensenleven onderstreept.

Inmiddels liggen de verschrikkingen van het
Naziregime méér dan 70 jaar achter ons. En toch ... nog
altijd worden mensenlevens op zoveel plaatsen verkwanseld
en gereduceerd tot nummers. Heel schrijnend komt dat
aan de oppervlakte in de manier
Wie één mens redt, waarop er wordt gediscussieerd
over vluchtelingen. De vraag
redt de wereld. of en hoe we mensen moeten
opvangen gaat al heel gauw over
het maximum aantal en hoeveel euro’s het mag kosten.
Dat mensen als nummers behandeld worden is iets
van alle tijden.
Meer dan 2000 jaar geleden wilde keizer Augustus
het aantal onderdanen per regio in kaart brengen.
Een volkstelling zou duidelijk
moeten maken van hoeveel
mensen hij belasting zou
kunnen innen. Een
eenvoudige timmerman en
zijn hoogzwangere vriendin
gaan plichtsgetrouw op
pad naar hun geboorteplaats Bethlehem.
In de herberg is geen
plaats. Vol is vol en
bovendien: aan dit
stel met hun ezeltje
valt waarschijnlijk
niks te verdienen.
Laat ze hun heil
maar ergens anders
zoeken, niet hier!

“Geen plaats in de herberg” en “not in my backyard”
zijn uitspraken die ook in onze dagen voor velen pijnlijk
aan het licht komen. Vluchtelingen worden met honderden
in crisiscentra opgevangen voor twee of drie dagen, en van
daaruit weer verder gestuurd. Want er is geen plaats voor
zoveel mensen en er is geen geld.
De Herodessen, de Augustussen en de herbergiers
van onze tijd praten, als het gaat over vluchtelingen, al
heel snel over aantallen en over euro’s. Zouden ze in plaats
daarvan niet beter mét vluchtelingen in gesprek kunnen
gaan? Om vervolgens tot de goddelijke ontdekking te komen
dat er in de vluchteling een mens schuilgaat zoals zij: een
mens met angsten en twijfels, met dromen en verlangens
naar een vreedzame wereld waar men kan leven in vrijheid.
Kerstmis is voor ons allemaal de uitnodiging om
in de leer te gaan bij engelen en herders. Herders die zich
verwonderen om een klein en kwetsbaar mensenkind met
een naam en een gezicht. Engelen die de hemel open zingen
omdat dit leven één en al belofte is en dat God van dit
kind houdt zoals vaders en moeders van hun kind houden.
Uiteindelijk vinden Jozef en Maria onderdak in een armetierige stal, waar Jezus het levenslicht ziet. Maar belangrijker
dan dit simpele dak boven hun hoofd is het warme en
gastvrije welkom dat zij voelen van de engelen en de herders.
Zij zijn de vertolkers van Gods vreugde! Nee, het gaat hier
niet om sprookjesachtige
... die in hun naaste
of mythische figuren die
‘in het echt’ niet bestaan.
geen nummer, maar
Het gaat hier om mensen
van vlees en bloed die in
een godsgeschenk zien.
hun naaste geen nummer,
maar een godsgeschenk zien. Ik ken er een heleboel:
vrijwilligers die onder de vlag van vluchtelingenwerk,
van kerken of andere maatschappelijke instellingen, of
gewoon op persoonlijke titel, anderen nabij zijn, helpen met
inburgeren, het leren van de taal, die zoals de herders eerbied
en respect betonen aan hun kwetsbare naaste. Voor wie
dat kan, zijn euro’s en maximum aantallen helemaal geen
discussiepunt meer. Want diep in hun hart ligt de waarheid
verankerd, dat wie één mens redt, de hele wereld redt.
Zalig Kerstfeest!
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VIERINGEN OP ZATERDAGAVOND
IN OIRSCHOT EN SPOORDONK
Door: pastoor Leendert Spijkers
Met ingang van 1 januari 2016 stoppen we met de
wekelijkse viering op zaterdagavond om 19.00 uur in
de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Wel zullen er op dat
tijdstip nog geregeld gezinsvieringen zijn en ook de
presentatievieringen van de eerste communie en het
vormsel en de viering met het Internationale Riddergenootschap Sint-Hubertus op de tweede zaterdag van de
maand oktober. Deze vieringen zullen steeds van tevoren
duidelijk in het Weekjournaal worden aangekondigd.

Parochianen van Oirschot zijn op zaterdagavond
iedere week hartelijk welkom in de viering die om 17.45 uur
gehouden wordt in de kapel van huize Sint-Joris vaak met
zang door seniorenkoor De Naklank, het Dameskoor of
gastkoren. Ook is men welkom bij de wekelijkse viering om
19.00 uur in de Heilige Bernadettekerk in Spoordonk, vaak
met zang door een van de parochiekoren. De vieringen in
de kapel van Sint-Joris en Spoordonk worden de ene week
voorgegaan door de pastores Spijkers en Van Nunen en de
andere week door leden van de werkgroep Woord en Gebed.
In de kapel van Sint-Joris wordt altijd de communie
uitgereikt en in de kerk van Spoordonk is er op zaterdagavond altijd een viering van Woord en Gebed.

STERREN SPELEN EEN GLANSROL
Door: Theamarie Geilleit-Goossens
Op zondagmiddag 22 november jl. werd in Oirschot in de
Sint-Petrusbasiliek de musical ‘Sterrennacht’ opgevoerd
door kinderen en jongeren van Kisi-kids Nederland.

Veel kinderen met hun ouders en soms ook met hun
opa’s en oma’s en andere belangstellenden genoten van de
prachtig uitgevoerde musical.
Pastoor Spijkers heette iedereen welkom:
“Vol verwachting klopt ons hart, velen wachten in deze
dagen op cadeautjes. De parochie heeft ook gezorgd voor
een cadeau voor alle communicanten en iedereen die erbij
wil zijn: deze musical.”
De musical vertelt niet alleen het kerstverhaal, maar
begint al veel vroeger. Al heel lang wachten de sterren in
de hemel met spanning op ‘het grote moment, het uur U!’
Vanuit de hoge hemel zien de sterren wat er op aarde gebeurt.

Het verhaal van Elisabeth en Zacharias, de aankondiging van
de geboorte van het Kind door de engel Gabriël aan Maria en
de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth zijn elementen uit
het bekendste Bijbelverhaal, die op een ontroerende wijze tot
leven werden gebracht.
Terwijl het in de basiliek langzaamaan donker werd,
werd de glansrol van de sterren steeds duidelijker: zij lichtten
immers een stal aan in Bethlehem, waar de Heiland geboren
werd. Herders met hun schaapjes, sterrenwichelaars uit het
Oosten (met hun kameel), iedereen kon zo de weg naar de
Redder vinden.
Complimenten aan
Een mooie musical
met vertederend spel en zang,
spelers en medewerkers
bracht de boodschap dat we
steeds mogen ervaren dat Jezus
van Kisi-kids.
dicht bij ons wil zijn, tot leven.
Een welverdiend compliment aan alle spelers en
medewerkers van Kisi-kids en een dankjewel aan pastoor
Spijkers, pastor Van Nunen en de werkgroep Eerste
Communievoorbereiding en de Melis-van Beek stichting is
zeker op zijn plaats. Wie weet waartoe deze mooie musical
kan inspireren.
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NIEUWE WEBSITE IS BIJNA KLAAR
De website van de parochie gaat een dezer dagen de
lucht in. Kijk eens op www.odulphusvanbrabant.nl wat
u ervan vindt.

Op de website staat alle informatie over de vieringen
(waar, wanneer), doop/communievoorbereidingen,
e-mailadressen van pastores, bestuur en werkgroepen,
nieuws, activiteiten, foto’s, etc. Ook de uitzendingen
van KerkTV van de vieringen in de Sint-Petrusbasiliek zijn
hierop live te volgen.
Het is een overzichtelijke website die ook geschikt
is voor de kleinere schermen van mobieltjes en tablets.
Als u de website opent, komt u eerst op het algemene
informatiedeel van de parochie. Bovenin ziet u de silhouetten
van de zes kerken van onze parochie. Wanneer u op één van
deze kerken klikt (hoe goed kent u uw eigen kerk?), dan
komt u op de website van respectievelijk de Odulphuskerk,
de Antoniuskerk Best, de Petrusbasiliek en Bernadettekerk
(één website), de Willibrorduskerk en Andreas en
Antoniuskerk (één website).

Webmasters

De website wordt wekelijks actueel gehouden door
een enthousiast team van vier webmasters. Daarvoor hebben
zij wel de hulp van alle coördinatoren nodig. Dus organiseert
u een bijeenkomst of hebt u nieuws van een werkgroep te
melden, stuur dan een tekst mét foto naar een van de vier
webmasters. Zij zorgen dat de informatie op de website
komt. De webmasters zijn:
• Richard van den Hondel, webmaster Antoniuskerk Best
en tevens hoofdwebmaster
(webmaster@odulphusvanbrabant.nl).

• Ellen Rooijackers, webmaster Oirschot en Spoordonk en
plaatsvervangend hoofdwebmaster
(webmaster.oirschotspoordonk@odulphusvanbrabant.nl)
• Juul IJzermans, webmaster Odulphuskerk Best
(webmaster.odulphusbest@odulphusvanbrabant.nl)
• Cindy Aarts, webmaster De Beerzen
(webmaster.debeerzen@odulphusvanbrabant.nl).

Ook Twitter

De parochie gebruikt voor de nieuwe website ook
Twitter. Volg @Odulfke en u wordt op de hoogte gebracht
wanneer er belangrijk nieuws is. Of stuur een berichtje (met
een link, foto of filmpje) naar info@tiggelencommunicatie.nl
en we zetten het op Twitter.

CONTACTGEGEVENS KERKEN
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 parochiecentrum@sint-odulphus.nl

ACTIE KERKBALANS 2016
Zoals gebruikelijk wordt
begin 2016 weer de jaarlijkse
Actie Kerkbalans gehouden.
U zult hierbij weer op de vertrouwde wijze worden benaderd
om financieel bij te dragen aan onze parochiegemeenschap.
Een verschil met vorige jaren is dat we vanaf 2016 de naam
van onze nieuwe parochie, Sint-Odulphus van Brabant,
gaan gebruiken in alle uitingen. De opbrengsten van de
Actie Kerkbalans blijven we echter per kerktoren oormerken.
We hopen dat u weer gul zult geven ten behoeve van onze
kerkgemeenschappen.
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Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail secretariaat@petrusparochie.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 secretariaat@parochiedebeerzen.nl

KERSTSTALLEN IN DE BUURT
Kerststallen, in alle soorten en maten! Aan u de keuze
welke u wilt gaan bezichtigen: een kleine, intieme
kerststal of een levensgrote; in een kerk, bij een kapel in
een besneeuwd buurtschap of in een pastorietuin, of … u
maakt zelf een kerststallenroute en bezoekt ze allemaal!

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december

12.00 - 16.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
25 december

26 december
27 december

na afloop van de eucharistieviering
tot 16.00 uur
12.00 - 16.00 uur
na afloop van de eucharistieviering
tot 16.00 uur

25 december
26 december

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

KERSTCONCERTEN

13 december t/m 6 januari 09.30 - 21.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

Kerststalroute in De Vleut, Best

13 december t/m 6 januari. U kunt tijdens een mooie route
van zes kilometer een zeventigtal kerststallen bewonderen.
De kerststallen staan in tuinen, onder een carport of afdak,
of voor een raam. Het zijn allemaal verschillende stallen: heel
oude, zelfgemaakte, moderne, heel grote of juist heel kleine.
Vanaf 17.00 uur zullen de meeste kerststallen ook verlicht
zijn. De tocht is dagelijks te lopen of fietsen op elk gewenst
tijdstip. De route is te downloaden via www.vleutsehoeve.nl.

25 december

14.00 - 15.00 uur: Pianoconcert met
kinderen die aanwezig zijn o.l.v.
Olga van der Pennen

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
19 december

19.30 uur: Kerstconcert door het
Koninklijk Mannenkoor La Bonne
Espérance

Montfortkapel, Montfortlaan 12a, Oirschot

20 december 		14.30 uur: Kerstconcert Fanfare Concordia

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
11.30 - 16.15 uur
11.30 - 16.15 uur

KERSTSAMENZANG

Levende kerststal rond de Markt in Oirschot
20 december

18 december
19.00 uur: Kinderviering met pastor
Van Nunen en zang van het Kinderkoor. Aansluitend
wordt het kindje Jezus in een lampionnenoptocht naar
de kerststal bij de Sint-Antoniuskapel in Straten gebracht.
Na afloop voor alle aanwezigen bij Uitspanning De Bollen
gratis warme chocolademelk en koffie.

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers

Mariakapel bij De Vleut, Best

25 december
26 december

Montfortkapel, Montfortlaan 12a, Oirschot

’s middags met M25 en vormelingen
in samenwerking met de
Ondernemersvereniging

Kerststal in de pastorietuin,
Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot
Vanaf Kerstmis dagelijks te bezoeken

Levende kerststal bij de Sint-Antoniuskapel,
Straten/De Bollen, Oirschot

19 december t/m 5 januari, dagelijks van 09.30 - 21.00 uur
26 december
14.00 - 16.00 uur: Henk van Gerven vertelt
kerstverhalen

Op 20 december in de Protestantse Kerk, Koningin
Julianaweg-zuid 1 in Best, met zang van Mixed Voices uit
Oirschot o.l.v. Annemarie Markgraaf-van den Brandt.
De Kerstsamenzang wordt georganiseerd door de Raad
van Kerken en de Stuurgroep Kerk en Samenleving.
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor
Vluchtelingenwerk.

DRIEKONINGEN-ZINGEN
Op woensdag 6 januari in Oirschot. Om 17.30 uur
verzamelen bij Zorgcentrum Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1.
De opbrengst is bestemd voor het Oyugis Integrated
Project voor weeskinderen in Kenia.
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VIERINGEN MET KERSTMIS EN
OUD EN NIEUW
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.

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 (pianist) en
Tineke Dijkhuizen (gitarist)
24 december 20.00 uur Nachtmis met pastor Verhoeven
en zang van het Gemengd
ZLTO-koor Best
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
27 december 11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Papenburg, m.m.v. Piet Zeegers
(organist)
31 december 17.30 uur Eucharistieviering met pastor
Papenburg, m.m.v. Jan Kievit
(organist)
3 januari
11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Verhoeven en zang van de
Cantors. Na afloop van deze
viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie/thee.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

24 december 22.00 uur Voorbereiding op de nachtmis
24 december 22.30 uur Nachtmis met zang van het
Gemengd Koor
25 december 09.30 uur Gezinsviering met zang van de
Gouden Appeltjes
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd ZLTO-koor Best.
26 december 09.30 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantors
27 december 09.30 uur Eucharistieviering met zang van
het Lidwinakoor
31 december 18.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Harmonie Sint-Caecilia
1 januari
11.00 uur Eucharistieviering met volkszang
2 januari
17.00 uur Eucharistieviering met zang van
Zingen doet leven
3 januari
09.30 uur Eucharistieviering met volkszang
3 januari
11.00 uur Schelpjesviering

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 zang van
Jongerenkoor Fresh
24 december 22.00 uur Eucharistieviering met zang van
de Cantorij en het Dameskoor
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 en het Dameskoor
26 december 10.30 uur		Eucharistieviering met zang van
het Vrouwen van Nu Koor
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
Meer ‘Vieringen’: zie achterkant.
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Vervolg ‘Vieringen’.

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2,
Spoordonk

ALS WE NOG EENS ZOUDEN KNIELEN

24 december 20.00 uur Gezinsviering met zang van
het Kinderkoor
24 december 22.00 uur Viering met pastor Van Nunen en
zang van Mixed Voices
25 december 09.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor
26 december 09.15 uur Eucharistieviering met
Fanfare Concordia
31 december 19.00 uur		 Eucharistieviering met zang van
het Kinderkoor
1 januari
09.15 uur		 Eucharistieviering met zang van
het Gemengd Koor

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

24 december 17.45 uur		Eucharistieviering met zang van
het Seniorenkoor De Naklank
31 december 17.45 uur Eucharistieviering met samenzang

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers

24 december 16.00 uur Peuterviering
24 december 18.30 uur Gezinsviering met zang door
het Kinderkoor
24 december 20.30 uur Jongerenviering met zang door
de Bérse Canonici
24 december 23.00 uur Jongerenviering met zang door
No Limit
25 december 10.00 uur Eucharistieviering met zang door
het Dameskoor
26 december 10.00 uur Viering met samenzang
31 december 19.00 uur Viering met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

24 december 14.00 uur Viering met zang door het koor
Zang doet Leven

Door: Toos Wilborts-Pasmans
Als we nog eens zouden knielen, in onze fantasie,
’t verstand nog eens in kinderhanden leggen.
De biechtstoel in gedachten, niets vragen
en niets zeggen.
Achter het gevlochten luikje zat hij dan,
’t schamele licht viel er op neer.
Wat hadden we toch te zeggen, thuis spraken ze maar,
… over ‘Onze Lieve Heer’!
Na geruime tijd van stilte, …
z’n hazenslaapje dat hij hield?
Zag dan verkleumde handjes, in elkaar gevouwen,
’n blozend krullebolleke … rechtop geknield.
Ineens verscheen daar ’n engeltje.
Zittend op de rand van de Pastoor z’n hoed.
Zij blies op haar fluitje,
Spreken is Zilver, en zwijgen is Goud, blijf altijd eerlijk, …
Onze Lieve Heer vindt het zo wel goed!
Daarbij sprak nog het engeltje, loop maar gauw naar huis,
Moeder heeft je nodig bij het bakken van de spijzen.
’t Stalleke moet nog worden gezet, … haal alle beeldjes
uit de doos, behalve de kameel, en de drie Wijzen!!
Dan mochten er de kaarsjes aan, waar we zo naar verlangden,
De geur van mossen bij het Kindje klein.
Allemaal samen liederen zingen,
Dat mocht toch een gevoel van Vrede zijn!

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

WOORD VAN DANK
Wij zijn u oprecht dankbaar 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
Voorspoedig Nieuwjaar!

Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarie Geilleit-Goossens,
Jeanne van Hal, Cis de Kroon, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,
Nicoline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans
Foto’s: Dorothea Alting von Geusau en Richard van den Hondel
Ontwerp en opmaak: VissenCom
Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek
Oplage: 11.925 stuks
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