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Maria van de H. Eik op TV
De meimaand is in veel opzichten een prachtige maand.
De ontluikende natuur is prachtig; de vogels zingen hun
hoogste lied. Met de oplopende temperaturen trekken
mensen er weer graag op uit. Een populaire bestemming
is de kapel van de Heilige Eik. In een prachtige omgeving
aan de oever van de meanderende Kleine Beerze wordt
Maria er al eeuwenlang vereerd en aanbeden. “Je kunt er
niet komen of je treft er wel mensen”, hoor je vaak. En
mocht je er eens alleen zijn, dan tref je er in ieder geval
Maria, “want die is altijd thuis”.
Het is een mooie traditie dat er in de meimaand vieringen
worden gehouden bij de kapel, zoals op dinsdag- en
donderdagavond. Helaas laat de situatie rond het
coronavirus dat ook dit jaar niet toe. Daarom verzorgt de
pastoraatsgroep van Oirschot/Spoordonk met cameraman
Jan Linmans een uitzending/viering bij de kapel, die op
Kerk-TV te zien is. In deze viering staan we ook stil bij de
veertien kruiswegstaties die in het omringende bos staan
opgesteld. Maria wordt bij de H. Eik immers vereerd onder
de naam ‘Consolatrix Afflictorum’, wat ‘Troosteres van de
bedroefden’ betekent. Iedereen, groot en klein, krijgt in het
leven te maken met tegenslag. Juist in het meedragen van
het kruis wil Maria een bondgenoot zijn. Zoals ze als lieve,
zorgzame moeder bij haar zoon bleef op zijn kruisweg, zo
staat zij ook naast ieder van ons.
Het programma wordt uitgezonden op de lokale televisie van omroep Oirschot en omroep Best op
zondag 9 mei, om 11:00 uur. Daarna is de uitzending de hele meimaand te zien op kerk-TV via de
website van de parochie: www.odulphusvanbrabant.nl.
Pastor Wilfred van Nunen

Als je valt, wie vangt je op?
Wie is draagkrachtig genoeg?
Is er iemand die ziet wat je nodig hebt?
Al die vraagtekens in je hoofd…
Een arm om op te steunen,
een glas water op een hete dag,
ogen die je vriendelijk aankijken,
een hand die even je wang streelt…

Wij gedenken…
Overleden
Sint-Odulphuskerk
2 april
Clara van Dooren – van Rooij

75

Sint-Willibrorduskerk
8 maart
Cato Deenen – Mijs
18 maart
Nel van Hoof – van Gestel
9 april
Geert Dieker

89
95
82

Sint-Petrusbasiliek
14 februari
Piet Versteden
24 februari
Jan Colsters

92
89

16 maart

Francien Saris – van Beers

71

21 maart
7 april
14 april

Corry van Drunen – van Dijk
Cor Smetsers
Jan van Dijk

89
89
86

Heilige-Antoniuskerk
9 maart
Jo van der Kallen – Raaijmakers

82

Gedoopt
Sint-Odulphuskerk
11 april
Bobby Eijkemans,
zoon van Freek Eijkemans en Marlou Coppens
Sint-Petrusbasiliek
18 april
Luuk Verhoeven,
zoon van Eric Verhoeven en Annemarie van den Bosch

Meimaand – Mariamaand

Uit de Sint-Odulphuskerk

Waar ’t eenzaam beekje kronkelend vloeit
in ’t mulle zand, door kruid en gewassen
en kabbelend de oeverkant besproeit
met groene twijgen, dicht bewassen,
staat onze kapel in witte muur
onder het dak van eikenbomen.
Iedere dag, ja zelfs ieder uur
kun je hier pelgrims tegenkomen.
Omringd door intense innige sfeer
staat dat Mariabeeld, wat klein van stuk.
Menigeen keert er geregeld weer.
Zij draagt de geheimen van verdriet en geluk
tussen bloemen en kaarsjes die branden;
bij Haar is iedereen gelijk.
Nederig vouw ik mijn handen.
Wees gegroet, Maria,
O.L.V. van de Heilige Eik.

Koperen luchters weer terug.
Afgelopen 2 jaar zijn al veel koperen voorwerpen
in de kerk bewerkt, zodat ze de komende tien
jaar niet meer gepoetst hoeven te worden. De
twee luchters in de kerk waren als laatste aan de
beurt. Zij hangen nu weer te schitteren bij het
orgel en het doopvont, links en rechts in de kerk.
(foto: zie boven)

Piet van den Akker

Sint-Odulphuskerk op facebook:
Al geruime tijd maken we gebruik van diverse
extra communicatiekanalen, één ervan is
Facebook.
Kort voor Pasen hebben we de mijlpaal van 1000
volgers bereikt. Als u ook geïnteresseerd bent in
de laatste informatie over bijzondere activiteiten,
de vieringen, algemene informatie en leuke foto’s
kunt u ons ook daar volgen:
https://www.facebook.com/OdulphuskerkBest/

Dankjewel
Beste medeparochianen,
Gedurende de afgelopen wintermaanden is door de parochie
aan parochianen de mogelijkheid geboden artikelen te
doneren aan de Voedselbank Best e.o. De inzameling vond
plaats in kratten achter in de kerken.
In die tijd hebben we vele kratten met levensmiddelen op mogen halen bij de kerken in Oirschot, de
Beerzen en Best.
Het is hartverwarmend om te ervaren dat zo velen aan onze medemensen denken.
Namens de vrijwilligers en cliënten van de Voedselbank Best wil het bestuur iedereen heel hartelijk
bedanken voor alle gulle gaven -zowel in geld als in levensmiddelen- die de voorbije periode aan de
voedselbank zijn geschonken.
Ook een woord van dank aan de leden van het Pastorale team die meerdere keren aandacht
gevraagd hebben voor deze inzamelingsactie.
Namens Stichting Voedselbank Best e.o.
Frans van Rosendaal

Verzoek vanuit Spanje
Onlangs vonden we in de ‘intentiekist’ in de kapel van de Heilige Eik een brief uit Spanje. Een
attente postbode heeft hem daar bezorgd. De schrijver van de brief, Antonio Basterrechea,
verzamelt al meer dan 50 jaar ansichtkaarten waarop Maria is afgebeeld. Hij heeft er inmiddels
meer dan 10.000. Via internet heeft hij waarschijnlijk afbeeldingen van de H.Eik gevonden, inclusief
het postadres Proosbroekweg 11. Hij vraagt of we wat ansichtkaarten van Maria van de H.Eik
kunnen sturen. Andere ansichtkaarten met Maria-afbeeldingen (bijvoorbeeld van de andere mooie
kapellen in onze parochie) lijken ons ook welkom.
We verzamelen ze graag en sturen ze dan door naar Antonio.
Christianne en Henk van de Wal
Wilhelminakade 10 – 5688 EK Oirschot

Palmpasen
Ook dit jaar hebben vele kinderen uit Oirschot weer Palmpaasstokken gemaakt. Foto’s: zie
ommezijde. In totaal zijn er dit jaar maar liefst 79 stokken gemaakt. Deze Palmpaasstokken zijn
gegeven aan mensen uit Oirschot die een teken van bemoediging kunnen gebruiken. Hierbij moet u
denken aan mensen die aan een ernstige ziekte lijden, een partner hebben verloren of die al lange
tijd alleen zijn. Het doet deze mensen vaak goed om zo’n Palmpaasstok te krijgen en te weten dat
er aan hen gedacht wordt. De versiering van zo’n Palmpaasstok kent verschillende betekenissen:
* Groen crêpepapier: het groen staat voor het gras dat weer tevoorschijn komt en het is
de kleur van de hoop (doet leven).
* Rood crêpepapier: het bloed van Jezus aan het kruis.
* Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
* De palmtakjes herinneren ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar het altijd
groene takje betekent ook dat het leven steeds weer mogelijk is.
* Het broodhaantje doet ons denken aan de haan die kraaide toen Petrus niet eerlijk was
over Jezus, het brood herinnert ons ook aan het breken en delen bij de laatste maaltijd
van Jezus en Zijn leerlingen.
* Twee mandarijntjes: de sponzen met water en azijn waarvan Jezus te drinken kreeg toen
Hij aan het kruis hing. Je kunt deze in een zakje aan de palmpaasstok hangen of een draadje
door het midden rijgen.
* 12 ongepelde pinda’s stellen de 12 leerlingen van Jezus voor. Je kunt deze aan een draad
rijgen en aan de palmpaasstok hangen.
* 30 grote rozijnen zijn de 30 munten die Judas heeft gekregen toen hij Jezus heeft verraden.
* Paaseitjes; uit eieren komt nieuw leven. Met Pasen vieren we dat er nieuw leven is na onze dood.
* Gekleurde lintjes en verdere versieringen staan voor het grote feest van Pasen!
Werkgroep Gezinsvieringen

