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Twee Beerse missionarissen overleden
Pater Jan van Antwerpen osfs
Op 27 augustus overleed pater Jan van Antwerpen in Brazilië in de leeftijd van
89 jaar. Jan werd geboren in Diessen op 22 januari 1932. Op 20-jarige leeftijd
vertrok hij naar Beek en Donk om als broeder Placidius in te treden bij de
Congregatie van Oblaten van Franciscus van Sales. Veertien jaar werkte hij
vooral in de keuken en de tuin. In 1966 vertrok hij naar de missie in Brazilië, waar
hij inmiddels dus al 55 jaar werkte.
Hij volgde daar zijn theologische studies, waardoor broeder Jan in 1987 tot
priester werd gewijd in de kerk van Matriz Johannes Batista in Barreiro.
Pater Jan heeft jaren gewerkt in Palmeiras das Missões, een stad met 35.000
inwoners in het zuiden van Brazilië. Hij verleende daar geestelijke zorg in de
hoofdkerk en in zo’n 50 kapellen (sub-locaties) die daar bij horen. Zijn parochie was net zo groot als
de provincie Utrecht.
De bevolking op het platteland bestond veelal uit arme boeren, die hun akkers nog met ossen
bewerkten en een karig bestaan hadden. Hun huizen waren vaak opgetrokken uit afvalhout, karton
en zinkplaten.
Onder de jongeren is veel werkeloosheid. Drugs en criminaliteit liggen dan op de loer. Pater Jan gaf
deze jongeren de kans om computerlessen te volgen. Diverse cursisten hebben zo een baan
kunnen vinden.
Hij realiseerde ook een gemeenschapscentrum voor de ontwikkeling van de bevolking. Er zijn
bijeenkomsten voor ouders, kinderen en jeugd, voor alle godsdiensten van de communiteit,
begeleiding van zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 4 jaar.
Naast het parochiewerk was pater Jan pastor van een ziekenhuis en een bejaardentehuis, die
echter niet zijn te vergelijken met die van ons. Hij was ook graag gezien in het kindertehuis, waar hij
op een vrolijke manier rond ging en advies gaf aan de leiding.
Jan overleed als gevolg van een coronabesmetting in het ziekenhuis van Palmeira das Missões.
Broeder Piet van Hoof smm
Op 24 september overleed de Montfortaan broeder Piet van Hoof in de leeftijd
van 74 jaar in Indonesië.
Hij werd op 10 juni 1947 geboren in Westelbeers. Op 12-jarige leeftijd ging hij
naar de Missievakschool van de Montfortanen in Bunde. Na zijn eerste geloften
werkte hij als timmerman, volgde de cursus meester-opzichter en deed hij
ervaring op in een bouwbedrijf en een architectenbureau. Het is bijzonder dat Piet
nog vóór zijn eeuwige professie werd uitgezonden naar Borneo in Indonesië,
waar hij meer dan 50 jaar mocht missioneren door er te zijn voor de ander in
woord, maar vooral in daad.
Als architect ontwierp hij kerken, kloosters en scholen. Verbonden aan een ambachtsschool heeft hij
meer dan 600 jonge mensen de liefde voor het timmermansvak bijgebracht.
Broeder Piet voelde zich geroepen om mensen in moeilijkheden te helpen. Hij heeft vele
kleinschalige projecten opgezet. Watervoorziening en riolering kregen zijn aandacht, maar ook het
maken van compost, betonnen septic tanks, bakstenen en betonproducten: alles kleinschalig en
tegen lage kosten. Steeds dacht hij na hoe de levensstandaard van de lokale bevolking kon worden
verbeterd. In het overlijdensbericht van zijn congregatie wordt Piet ‘een visionair, een
duurzaamheidsfanaat en een echte lokale held’ genoemd.

Ruim vier maanden geleden bleek broeder Piet ongeneeslijk ziek. Na opname in het ziekenhuis
verbleef hij de laatste maand in het Montfortanenklooster in Bandung, waar hij, met veel zorg en
aandacht omringd door zijn medebroeders, is overleden.
Op zaterdag 16 oktober wordt er om 13.30 uur een herdenkingsdienst gehouden in de
Willibrorduskerk te Middelbeers.

Wij gedenken onze overledenen…
Oirschot/Spoordonk
26 juni
Romana Bressers – van der Vorst
5 juli
Corrie Roefs – van der Aa
12 juli
Doortje de Haas – van der Schoot
6 september Jan van Hout
10 september Janus Smetsers
22 september Cees Erven
28 september Wien Lennards
4 oktober
Leny van Dijk – van Overdijk

72 jaar
90 jaar
92 jaar
86 jaar
80 jaar
85 jaar
87 jaar
84 jaar

Sint-Odulphuskerk, Best
26 augustus Ton van Genugten
29 augustus Jan Bijnen
18 september Annie van den Biggelaar - Vogels

38 jaar
80 jaar
79 jaar

H.Willibrordus, Oost-, West-, Middelbeers
27 augustus pater Jan van Antwerpen osfs
22 september Jan van Rooij
24 september broeder Piet van Hoof smm

89 jaar
87 jaar
74 jaar

Wij verwelkomen onze gedoopten…
Oirschot/Spoordonk
27 juni
Marie Kemps
dochter van Toon Kemps en Janne van Kollenburg
17 juli
Djáni van Hooff
zoon van Maikel van Hooff en Mandy van Hooff – Smetsers
17 juli
Hailey van Hooff
zoon van Maikel van Hooff en Mandy van Hooff – Smetsers
25 juli
Sam van der Vleuten
zoon van Robert van der Vleuten en Marieke Essens
25 juli
Loek van der Staak
zoon van Mark van der Staak en Marieke Claassen
22 augustus Daan van den Bogaard
zoon van Marinus van den Bogaard en Mariëlle van den Bogaard – Versteden
29 augustus Bodhi Dirks
zoon van Davey Dirks en Lenne de Brouwer
5 september Dana van Zon
dochter van Mark van Zon en Patricia van Hooff
5 september Jinthe van Zon
dochter van Mark van Zon en Patricia van Hooff
5 september Faas van Beers
zoon van Laurens van Beers en Eline Coppelmans – van Beers
19 september Simon Hems
zoon van Derek Hems en Raluca Feclist
19 september Kai van Overdijk
zoon van Rens van Overdijk en Doortje van Overdijk – van Nunen
3 oktober
Klaas Vogels
zoon van Wim Vogels en Daisy Vogels – Vrolijk

Wij feliciteren ons trouwpaar…
In Oirschot:

11 september

Jos Vingerhoets en Yvette Verhoek

Inzamelacties tegen plasticvervuiling en voor voedsel
Eindelijk zit er 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes. Elk jaar belanden er in Nederland
miljoenen flesjes op straat of in de natuur. Dat moet ophouden!
Met deze boodschap staat er een inzamelbak in het torenportaal van de basiliek voor plastic flesjes
met statiegeld. Iedereen die daar een flesje indoet, draagt niet alleen bij aan een schoner milieu in
onze eigen omgeving, maar doneert ook 15 cent aan The Plastic Soup Foundation. Deze stichting
zet zich actief in tegen de plasticvervuiling door voorlichting over de gevolgen en gevaren van de
plastic soep in de wereldzeeën en door het gesprek met politiek en bedrijfsleven gaande te houden
met als doel het plastic afval de wereld uit te helpen. Deze actie, in de geest van ‘Laudato Sí’ de
encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor de aarde, is doorlopend. Doe mee en zegt het
voort!
Dat geldt ook voor de doorlopende inzamelactie voor de voedselbank. Vanwege de coronacrisis zijn
meer mensen van de voedselbank afhankelijk geworden. Ook de stijgende energieprijzen brengen
mensen in financiële problemen. Houdbare levensmiddelen zijn daarom nog altijd van harte welkom
in het torenportaal.

Klimaatpelgrimage
Afgelopen zomer begon een aantal gelovigen vanuit verschillende kerken een pelgrimage vanuit
Polen en Zweden. Letterlijk en figuurlijk maakten zij een ‘aanloop’ naar de klimaatconferentie in
Glasgow, die gehouden zal worden van 31 oktober tot 12 november. In Duitsland trokken zij samen
verder richting Nederland. Van 30 september tot en met 11 oktober voerde de tocht door ons land.
Van Borne in het Oosten tot IJmuiden in het westen. Op 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus,
heb ik een etappe mee gelopen: van Apeldoorn tot
aan Voorthuizen. Een prachtige route over de Veluwe
van 27 kilometer. Onderweg heb ik verschillende
pelgrims uit Duitsland, Zweden en Nederland
gesproken. Het is bemoedigend om te ervaren dat
veel mensen het belangrijk vinden dat kerken hun
stem laten horen. Wij geloven immers dat de aarde
door God geschapen is. Zij is niet ons eigendom. Het
omgekeerde is eerder waar: wij behoren toe aan de
aarde. Als we haar schenden, schenden we onszelf
en al die andere levensvormen, die Franciscus als zijn
broeders en zusters beschouwde. In het bijzonder de
armen worden het hardste getroffen door de klimaatcrisis. Dat is een vorm van onrecht die
bestreden moet worden! Het is dan ook een goede zaak dat de vaste groep pelgrims die de hele
tocht maken, vanuit IJmuiden met de boot de Noordzee oversteken en vervolgens verder lopen naar
Glasgow om daar namens de kerken te laten horen, dat zorg voor de aarde geen uitstel duldt en de
prioriteit moet zijn van alle landen in de wereld.
Meer informatie over de klimaatpelgrimage, met o.a. verhalen van deelnemers, is te vinden op de
website www.groenekerken.nl.
Pastor Wilfred van Nunen

Nieuws uit Best
Ontmoetings-Triduüm
In een terugblik op de maand september zijn wij allen
erg dankbaar dat het Ontmoetings-Triduüm weer heeft
kunnen plaatsvinden in Prinsenhof. Het aantal gasten
(uit Best, Oirschot en De Beerzen) was aangepast, maar
het was er niet minder gezellig om. Tussen de middag
mochten de mensen genieten van mooi weer in de tuin
van de pastorie.
Dit jaar was een jubileum: het was de 70e keer dat dit
triduüm gehouden werd. Daarom ging bisschop Mgr.
Gerard de Korte op woensdag voor in de Eucharistieviering.
Tonny van den Hurk, die vele jaren haar schouders heeft gezet onder de voorbereiding en de
leiding, heeft aangegeven dat dit haar laatste keer is in deze functie.

Daarom werd ze door onze pastoor-deken Spijkers onderscheiden met een
prachtig beeldje van Odulphus (foto), de nieuwste onderscheiding binnen de
parochie.
Wij zijn Tonny heel dankbaar voor haar inzet, ook Martijn en de overige
vrijwilligers danken wij heel hartelijk.
Vieringen Eerste Communie
In de loop van dit jaar zijn de eerste-communievieringen geweest van 2020 en
2021, met als afsluiting een dankviering afgelopen zaterdag 2 oktober. Deze
viering werd afgesloten met gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie. Daar
kreeg iedereen een lekker frietje met snack.
Varia
-Op maandag 4 oktober, het feest van Sint Franciscus en Werelddierendag,
was iedereen in de gelegenheid zijn/haar huisdier te laten zegenen bij de
Mariakapel in de Vleut.
-Op zondag 10 oktober was om 15:00 uur het Odulphus Najaarsconcert.
Nabestaandenviering
Voor alle nabestaanden van de overledenen van 2020 en 2021 houden wij op zondag 31 oktober
een extra gebedsviering om 11:00 uur. Aansluitend zullen wij op het kerkhof de graven zegenen.
Op Allerheiligen, 1 november, is er een Eucharistieviering en op Allerzielen, 2 november, een
gebedswake. Beide vieringen zijn in de Sint-Odulphuskerk, aanvang 19:00 uur.
Verder in november
Op zaterdag 6 november zal weer het Militair Requiem plaatsvinden om 11:00 uur, met als
voorganger de nieuwe krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong.
Op zaterdag 6 november zal om 17:00 uur de presentatieviering zijn van de vormelingen van 2021
in de Sint-Odulphuskerk.
Op zaterdag 13 november om 17:00 uur vieren wij in
de Sint-Odulphuskerk Sint-Maarten, met een
verhaal, een leuke film en enkele liedjes. Daarna
volgt er een korte lampionnenoptocht langs de kerk
naar de tuin van de pastorie, waar iedereen op
chocolademelk en Sint-Maartenbroodjes zal worden
getrakteerd.
In het weekend van 20 en 21 november vieren wij
Christus Koning, dat is het einde van het kerkelijk
jaar.

Op woensdagavond 24 november 2021 worden veel kerken en
gebouwen in de wereld rood aangelicht. Zo willen ze aandacht
vragen voor godsdienstvrijheid. De verlichting is onderdeel van
Red Wednesday, Rode Woensdag, een initiatief van de roomskatholieke organisatie Kerk in Nood, die opkomt voor vervolgde
christenen. Rood is de kleur van martelaren, vandaar.
Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden
in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen
van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens
geloof of afkomst. Helaas moeten we constateren dat
wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen voorkomen.
Ook de Sint-Odulphuskerk wordt rood aangelicht. In de kerk
worden van circa 18:00-20:00 mooie foto’s getoond, kunt u naar
muziek luisteren en een kaars aansteken. Er zal koffie en thee
worden geschonken.

Op zondag 28 november 2021, de eerste zondag van de Advent, is er
om 9:30 uur een speciale Sinterklaasviering in de Sint-Odulphuskerk.
De viering is bedoeld voor het hele gezin en wordt opgeluisterd door
zang van ons kinderkoor De Gouden Appeltjes.
Misschien brengt Sinterklaas aan het einde van de viering ook wel een
bezoekje aan onze kerk?

Wilfred van Nunen 25 jaar pastor in Best en Oirschot
Op 1 november gaan we samen vieren dat Wilfred van Nunen 25
jaar pastor is in Best en Oirschot. Precies een kwart eeuw geleden
begon deze ‘Oirschotse jongen’ zijn duo-baan in het pastoraat: halftime in Best en half-time in Oirschot.
De liefde voor de Kerk heeft hij van huis uit mee gekregen. Moeder
Nel, die we bij deze gelegenheid dankbaar gedenken, ontving een
pauselijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het
Dameskoor en voor nog heel veel activiteiten meer in onze
parochie. En vader Jan en zus Anita zijn nog altijd met hart en ziel
als vrijwilliger actief voor onze parochiegemeenschap.
Toen ik op 1 oktober 1999 collega werd van pastor van Nunen gaf
hij te kennen dat hij liever op één plaats wilde werken in plaats van
op twee en na overleg met het Bisdom werd dat Oirschot. Enkele
jaren daarna werd hij tot Diaken gewijd en daardoor kreeg hij de
mogelijkheid om voor te gaan in de weekendvieringen en bij
uitvaarten, huwelijken en dopen.
Persoonlijk heb ik 22 jaar lang mogen genieten van zijn vriendschap, collegialiteit en ondersteuning
en van zijn mooie inspirerende preken. Zijn grote kracht is zijn betrokkenheid bij eenzame, zieke en
stervende mensen die hij heel trouw bezoekt en troost biedt. Zo heeft hij als fanatieke visser heel
veel mensen voor zich en de Kerk weten te winnen en wordt hij in Oirschot door iedereen op
handen gedragen. Zijn grootste passie is naast het vissen zijn liefde voor de natuur, voor alles wat
God geschapen heeft, voor alles wat groeit en bloeit en hem altijd weer boeit. Vandaar dat hij zich
met hart en ziel inzet voor de aarde als ons gezamenlijk huis en voor de armen onder ons. Precies
wat Paus Franciscus van ons vraagt in zijn encyklieken ‘Laudato Sí’ en ‘Fratelli tutti’. Een echte
Diaken die graag en van harte werk maakt van de Diakonie als opdracht van ons christenzijn.
Pastor van Nunen, beste Wilfred, ik wens je van harte proficiat met dit zilveren jubileum. En in die
felicitatie wil ik ook graag Marga en je kinderen betrekken, want zij maakten en maken het mogelijk
dat je kunt functioneren zoals je doet. Hartelijk dank voor alles wat je voor ons doet en deed en
vooral: ga zo door.
Op maandag 1 november gaan we je huldigen in een feestelijke viering in de Basiliek die begint om
19:00 uur met zang door het Bernadettekoor en met Gerard Hafkenscheid op het orgel. Aansluitend
is er dan tot 21:30 uur een receptie in De Beurs waarbij iedereen van harte welkom is om je
persoonlijk de hand te drukken. Ik wens je nog vele goede jaren als pastor in ons midden, in een
goede gezondheid.
Pastoor Leendert Spijkers

Gelezen
God zoeken is eigenlijk een verkeerde term; het gaat erom steeds meer ontvankelijk
voor God te worden.
Peter Nissen, historicus en theoloog, in: Nederlands Dagblad 3 okt 2021
Zoek de zin van het leven niet in het streven naar geluk, maar wordt gelukkig door een ander te
helpen bij zijn ongeluk. Dat is de essentie van het christendom: barmhartigheid.
Dirk De Wachter, psychiater, in: Volzin, jrg. 20 nr. 10, oktober 2021
Het leven draait niet om het najagen van geluk en spullen, maar om zingeving en verbinding. We
moeten ophouden met onszelf en elkaar zo de maat te nemen, de smartphone aan de kant gooien
en we moeten weer eens wat echte tijd voor elkaar maken. We leven egoïstisch en materialistisch
en dat maakt ons ongelukkig.
Frans Croonen, zinenzijn.nl, in: Volzin, jrg. 20 nr. 10, oktober 2021
Als de Bijbel zegt ‘Heb de vreemdeling lief zoals God de vreemdeling liefheeft’, dan staat achter de
dubbele punt: geef hem brood en kleding. Zorg dus dat hij een fatsoenlijk leven kan leiden.
(…) De Bijbel opteert heel radicaal voor sanering van de samenleving, zodat niet alleen het
economisch belang voorop staat. Wij zijn doordesemd met neoliberaal gedachtegoed; zelfs een
boom heeft alleen maar waarde als hij geld oplevert. De Bijbel pleit ervoor terug te gaan naar waar
het werkelijk om gaat, de liefde.
Franck Ploum, theoloog, in: Volzin, jrg. 20 nr. 10, oktober 2021

Allerzielen
De aarde krijgt een witte glans,
licht tegen 't grijze marmer;
herinnering in steen gegrift
wordt in één keer warmer;
in handenvol aarde is gewoeld
en 'heilige' grond betreden;
voor één dag wordt de stille plek
door meerderen niet vermeden.
Het lijkt haast op een reünie
van schuifelende voeten,
een warme saamhorigheid
verjaagt 't gevoel van moeten.
Pot en spade in de hand
voor broer, zus, kind of ouder,
de immer stille, koude plek
fungeert deez' dag als schouder.
Gemis is voelbaar, plots weer echt
een zeer aanwezig weten.
We mogen ook de rest van ‘t jaar
onz’ dierbaren niet vergeten.
Urn of steen, het maakt niet uit,
waar men zich samen schaart;
een blik, een bloem, een nieuwe groet,
is ons aller zielen waard.
Christianne van de Wal

