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Kerstwensen 
Goedewensenboom in Best 
De Goedewensenboom voor de Sint-Odulphuskerk was dit jaar een 
groot succes. In totaal werden er 246 goede wensen en mooie teksten in 
de boom gehangen. Ook werden er 28 mooie wensen voor iemand 
anders in de boom gehangen. Een groot deel hiervan is voor de kerst 
nog in vervulling gegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld vier mooie kerststukken, 
enkele bossen bloemen, kerstpakketten en een jaarabonnement voor 
Dippie Doe voor een gezin rondgebracht. De wensboom was dit jaar 
georganiseerd in samenwerking met de gemeente Best en diverse 
ondernemers. Deze vernieuwde opzet krijgt volgend jaar zeker zijn 
vervolg. 
 

Kerstwensen in de basiliek 
Tijdens de Kerstperiode stond er in het 
torenportaal van de basiliek een kerstgroep 
met Maria, Jozef en het kindje Jezus. De poppen en kleding heeft de 
parochie geschonken gekregen van de zusters Franciscanessen.  
Het torenportaal is het hele jaar door op werkdagen tijdens de 
kantooruren van Visit Oirschot open, zodat mensen een kaarsje kunnen 
opsteken bij Maria. Er worden ook plastic flesjes ingezameld in het 
kader van de ‘Groene Kerk’ (opbrengst voor de Plastic Soup 
Foundation) en er staat een doos waarin bijdragen voor de 
Voedselbank kunnen worden achtergelaten. 
De misboekjes die er liggen voor de komende weken kunnen worden 
meegenomen om te gebruiken als u de zondagvieringen thuis volgt via 
de website of Omroep Oirschot. 
Bij de kerststal stond een kist waarin kerstwensen konden worden 
gedeponeerd. Twee ervan willen we graag delen: 
 

Wij wensen de mensen die van ver weg en uit onveilige situatie naar Oirschot komen  
een warm welkom. Onze gedachten gaan uit naar de mensen die naar Rodersana(?) komen. 
Concreet? Misschien een gezamenlijke maaltijd met Oirschotse bewoners. 
We willen best helpen… 

 
Ik wens  
dat deze wereld een wereld van liefde wordt, waar mensen niet kiezen voor haat, 
onbegrip, onverdraagzaamheid, geweld, 
maar waar mensen kiezen voor liefde, begrip, verdraagzaamheid en geweldloosheid, 
waar mensen weten dat je, als je een ander iets aandoet, dat je dan ook jezelf iets 
aandoet. 
Omdat we allemaal samen zijn, samen één, één wereld! 
Ik wens dat mensen deze wereld, elkaar, koesteren, liefhebben en beschermen, 
dat deze wereld een land van liefde wordt, zoals God dat zou willen. 

 

  



Wij gedenken onze overledenen… 
Oirschot/Spoordonk 
14 november Jacqueline Verkooijen – van den Wittenboer 87 jaar 
23 november Leonie van Kastel – van Rijen   74 jaar  
  2 december Hélène den Ouden – van Haaren   91 jaar 
  4 december Antoon Vennix     88 jaar 
15 december Jo Sanders – van Lieshout    94 jaar  
20 december Arno van der Hijden     51 jaar 
20 december Tonnie van Vugt     95 jaar 
24 december Fons Wagemakers     75 jaar 
25 december Annie Smetsers – Smetsers    78 jaar 
30 december Cees Hop      75 jaar 
  2 januari Jo van der Meijden     96 jaar 
 
Sint-Odulphuskerk, Best 
28 november Willem van den Oetelaar    90 jaar 
  2 december Harrie van de Sande     94 jaar 
16  december Jan van den Berk     88 jaar 
21  december Sanneke van Kollenburg – van  Happen  83 jaar 
  4  januari Jan van Summeren     77 jaar 
  5  januari Carla van Beerendonk – van Lijsdonk  79 jaar 
  5  januari Wout van Heerebeek     78 jaar 
 
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
  2 november Bart van Roovert      78 jaar 
  3 november Frans Liebregts     83 jaar 
13 november Petra Deenen – Dieker     63 jaar 
  2 december Cor Deenen – van Aaken     88 jaar 
27 december Corry Kanters – Klaassen     79 jaar 
29 december Jo Bleijs – Mensinck      92 jaar 
  7 januari Kees de Kroon      80 jaar 
 

Wij verwelkomen onze gedoopten… 
Sint-Odulphuskerk, Best 
18 december Liam Bressers 
 

Gebedswake om eenheid 
Van 16 t/m 23 januari wordt de ‘Week van gebed voor eenheid van de christenen’ gehouden. Het 
thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’. De Raad van Kerken van Best, Oirschot en De Beerzen sluit 
daar graag bij aan met een gebedswake op zondag 23 januari om 16.00 uur in de Sint-
Odulphuskerk in Best. De viering wordt gezamenlijk verzorgd door de vier torens van de Sint-
Odulphusparochie, de 
Protestantse Kerk (PKN) Best 
en de geloofsgemeenschap 
Antonius in Beweging. 
Deelname van de 
Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) Best is nog niet 
bekend. 
U kunt deze wake in de kerk 
meemaken, maar ook vanuit 
huis, via kerk-TV, te 
bezoeken via de website 
www.odulphusvanbrabant.nl 
en via omroep Best en 
omroep Oirschot. 
 

  



Varia uit Best 
Huiszegens 

De huiszegens voor 2022 zijn gezegend en verkrijgbaar 
in de Sint-Odulphuskerk. U kunt er kosteloos één 
meenemen vanaf de leestafel achterin de Sint-
Odulphuskerk. Deze kunt u vervolgens ergens in huis, 
bijvoorbeeld aan de binnenzijde boven de voordeur, 
ophangen. 

  

Vieringen Sint-Odulphuskerk via de site maar ook via omroep Best 
De vieringen vanuit de Sint-Odulphuskerk zijn ook thuis te ontvangen! Alle vieringen kunt u volgen 
via de website van de parochie en via ‘kerkdienst gemist’.  
De zondagvieringen zijn ook live bij te wonen bij Omroep Best (KPN op kanaal 1461; Ziggo digitaal 
op kanaal 38) op 30 januari en verder elke eerste zondag van de maand van 9:30 – 10:30 uur 
 

Kerkhof krijgt nieuwe beplanting 
Eind december hebben de vrijwilligers van de werkgroep het gehele kerkhof geharkt en het laatste 
blad geruimd. Er is er een start gemaakt met het aanbrengen van nieuwe beplanting. Het kerkhof is 
winterklaar en ziet er weer keurig uit. Alle vrijwilligers bedankt!    
 

Ingekomen 
Franciscus van Sales (1568 – 1622) 
Een speurtocht op het wereldwijde web heeft geleid tot de ontdekking, dat er zich in uw 
parochiekerk een vaandel met afbeelding van Franciscus van Sales bevindt. Het is interessant om 

te weten of te onderzoeken hoe dat vaandel daar is terecht 
gekomen. Het kan zijn dat er eens een pastoor is geweest, die een 
bijzondere verering had voor deze heilige of omdat er een 
bijzondere verering was voor het H. Hart, dat heel bijzonder is 
gepropageerd door de H. Margaretha Alacoque, een zuster van de 
Visitatie, een religieuze orde gesticht door Franciscus van Sales. 
Het is de moeite waard om u wat te verdiepen in het leven van 
deze grote heilige en te zoeken naar zijn waarde voor deze tijd.  
Zoals u in de aanhef van dit artikel kunt opmerken gedenken we dit 
jaar de 400ste sterfdag van deze heilige. En dat is niet alleen een 
terugdenken aan, maar meer nog een zoeken naar de betekenis 
die deze heilige heeft gehad in zijn eigen tijd en ook nog vandaag. 
Franciscus was bisschop van Génève kort na de Reformatie. 
Génève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een ‘bisschop 
in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy. Als bisschop 
was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens 
overtuiging het was, zowel in het besturen van zijn diocees als in 

de geestelijke begeleiding van mensen, dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn 
belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET MOET’. Dat was 
bijzonder in een tijd waarin zowel bij de calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de 
kerkelijke leer de boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote leven’, dat 
ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds herdrukt wordt, ook in Nederland. 
Bijzonder daarin is, dat hij steeds de concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en 
mensen helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig vertrouwen in het leven 
als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ 
en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’.  
In onze Lage Landen zijn er congregaties, die zich door deze heilige geïnspireerd weten en zijn 
voorbeeld en zijn geschriften als uitgangspunt voor hun leven nemen. Met name mogen hier de 
Salesianen van Don Bosco en de Oblaten van Franciscus van Sales genoemd worden. En dezen 
hebben weer mensen om zich heen verzameld, die ook vandaag willen putten uit dat belangrijke 
erfgoed voor hun leven. Via dit bericht in uw parochieblad willen we graag uw interesse wekken voor 
deze heilige. En als u meer zou willen weten kunt u altijd op zoek gaan op onze website 
www.oblaten.osfs.nl, die goed kan dienen als uitgangspunt voor een verdere zoektocht. Hier vindt u 
ook allerlei informatie over de activiteiten, die ontplooid worden in dit jubileumjaar. 



Hopelijk gaat door dit bericht én doordat u zich verder oriënteert, deze geliefde heilige wat meer 
voor u leven. Van harte aanbevolen. 
Wim Holterman osfs 
 
Reactie van de redactie: 
Volgens mij is het vaandel een processievaandel, zoals er tijdens de (Sacraments)processie vele 
werden rondgedragen. In de basiliek zijn meerdere van deze vaandels te bewonderen. Werden de 
vaandels gedragen door groepen van wie de heilige de patroon was? 
Op de website www.oirschotsheem.nl lezen we in een bijdrage van Adriaan Willems dat in ‘De Witte 
Bergen’ op de Oirschotse Heide in 1939 plannen werden gerealiseerd tot oprichting van een 
vormings- en ontspanningscentrum: een kamp voor jeugdverenigingen. Door de Stichting H.-
Joannes Bosco werd onder Oostelbeers, Oirschot en Vessem daarvoor een 130 ha groot 
heidegebied aangekocht. Op dit terrein werd een stenen bivakhuis, de zogenaamde “Heihoef” en de 
daarbij behorende groene houten barakken gebouwd. Op het terrein is ook een kapel gebouwd en 
er is een zwembad gegraven. 
In 1954 werd echter kamp ‘De Witte Bergen’ opgeheven en het achtergebleven complex is door 
het toenmalige ministerie van oorlog nog enkele jaren als legerplaats in gebruik genomen.  
 
Weet iemand of er in Oirschot nog meer groepen waren waaraan Franciscus van Sales gelinkt kan 
worden? Reacties graag naar henkwal10@hotmail.com. 
 

De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten 
De orde van de jezuïeten, waarvan paus 
Franciscus momenteel de bekendste is, biedt 
elk jaar een digitale 40-dagenretraite aan. De 
retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start 
en eindigt op Paaszondag. De titel van de 
retraite is ’Hem achterna’.  
Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. 
De teksten zijn geschreven door Myriam Van 
den Eynde. Zij zegt: “Op de vraag van de 
zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend 

antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom 
maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw 
leven, in deze wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.” 
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Je krijgt dan  
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. 
Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie 
intenser te beleven. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
-“De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.” 
-“Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.” 
-“Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 
-“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment 
van aandacht en bezinning.” 
  

Sommige mensen zullen je afwijzen, 

simpelweg omdat je te fel schijnt voor hen. 

Blijf dat doen. Blijf stralen. 

http://www.oirschotsheem.nl/
mailto:henkwal10@hotmail.com
http://www.40dagenretraite.org/

