Nieuwsbrief • nummer 4 • december 2020

EEN VREUGDEVOLLE BOODSCHAP
VERKONDIG IK U:
“HEDEN IS DE VERLOSSER
GEBOREN!”
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Als individueel persoon heb je de keuze aan
spotternij of ontkenning mee te doen of je ertegen te
verzetten. De mens lijdt vaak onder rampen en ziekte
door een onvolkomen wereld of fouten van anderen
(ongelukken, oorlogen, machtspelletjes); Jezus spoorde
Door: aalmoezenier Paul Versteegh
ons aan onze talenten in te zetten voor de naastenliefde
die we daardoor kunnen betrachten.
De mooiste boodschap die de wereld ooit heeft gekregen.
De mens gaat slecht om met de schepping, maar
Net als de andere grote kerkelijke feesten samen te
als we ons verstand gebruiken, dat Hij ons heeft gegeven,
vatten in: God houdt van je!
kunnen we tot inzicht komen en er
Met Pasen vieren we zijn liefde
Hij houdt zoveel van ons, een betere wereld van maken.
door voor ons te sterven en door zijn
Hij gaf in zijn grote liefde ons
dat
we
constant
verrijzenis: de dood is niet het einde.
een eigen wil, maar ook onze eigen
Met Pinksteren: “Ik laat jullie niet in
verantwoordelijkheid. Eeuwen liet
vrije keuzes hebben.
de steek, maar zal me tot het einde der
Hij die ontwikkelen en kwam toen
tijden met jullie persoonlijk bezighouden.” Maar nu
zelf om uit te leggen, een voorbeeld te geven en daarna
met Kerstmis: Hij is als mens geboren, net als wij.
mochten we het weer zelf doen.
En wat is het meest bijzondere aan die liefde?
Ten slotte het mooiste wat Hij deed: Hij kwam niet
Die liefde is onvoorwaardelijk, Hij blijft van ons houden
alleen voor de hele mensheid, Hij kwam voor ons persoonals een God. Waar een mens het soms genoeg vindt wat
lijk! Zijn boodschap van Gods liefde is een boodschap voor
er gebeurt en zich van een ander afkeert, doet Hij dat
jou persoonlijk: God houdt van jou; God wil jou; God
niet. Hij blijft ons kansen geven. Het hele oude testament
heeft jou in de palm van zijn hand geschreven. Als je iets
door laat Hij zien dat zijn volk herkansingen kreeg. In het
verkeerd hebt gedaan, vergeeft Hij je als je er spijt van hebt;
nieuwe testament legt Jezus uit dat het allemaal voortGod luistert naar je en zorgt dat er steun of hulp komt
komt uit die grote liefde.
als dat jou ten goede komt. God beoordeelt je straks op je
Kijk je naar 2020 dan kun je je de vraag stellen: hoe
daden die je in alle vrijheid hebt kunnen doen. God gaf
is het mogelijk? Hij deed niets dan goeds; reactie van de
jou talenten en persoonlijkheid, waardoor je uniek bent;
mensen: “Aan het kruis met hem!”
God wil dat je gelukkig bent en anderen gelukkig maakt.
Hij liet ze hun gang gaan!
Hij doet dat voor jou; laten wij ons voornemen hem lief te
Reactie van de moderne mens:
hebben, door goed met alles om te gaan wat Hij ons geeft.
“Wij hebben hem niet meer
Zalig Kerstmis: Hij komt voor jou!
nodig, nog een paar jaar en er is
bewezen dat Hij niet bestaat.”
WOORD VAN DANK
Hij straft ons niet!
Terroristische aanvallen
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun,
vanwege een cartoon van
begrip en financiële bijdrage in het voorbije jaar.
een profeet, want zo ga je
Een moeilijk jaar voor velen, waarin ook het
niet met de profeet om.
vrijwilligerswerk anders was: een aantal vrijwilligers moest
Spotternij over zijn dood
noodgedwongen tijdelijk stoppen, anderen hebben door
aan het kruis, (zo ga je niet
de omstandigheden extra werk verzet.
met God om). Hij straft niet!
Het pastoraal team, het parochiebestuur en de
Hij houdt zoveel van ons,
contactgroepen willen u hartelijk bedanken en wensen u
dat we constant vrije
een Zalig Kerstmis en een heel voorspoedig en vredevol 2021!
keuzes hebben.
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FRATELLI TUTTI,
BROEDERSCHAP EN ZUSTERSCHAP
Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo
De nieuwe encycliek van paus Franciscus met de naam
‘Fratelli tutti’ behandelt sociale, politieke en economische
verplichtingen die voortvloeien uit broeder- en zusterschap
tussen alle mensen. In het Nederlands zou de titel
‘Allen, broeders en zusters’ kunnen zijn. De paus liet zich
inspireren door de H. Franciscus. De encycliek beschrijft
thema’s die te maken hebben met de katholieke sociale
leer: menselijke broeder- en zusterschap, gelijkwaardigheid
van alle mensen en de voorkeursoptie voor de armen, de
verplichting tot solidariteit, de zorg voor het milieu en de
deugd van het stichten van vrede.

Zo bevat de encycliek een mooi commentaar op de
parabel van de barmhartige Samaritaan. Als we die parabel
serieus nemen, komt er een heel andere samenleving tevoorschijn, aldus de paus.
Daarmee doet de paus een sterk appèl op de diaconie.
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia, hetgeen
‘dienen’ betekent. Vanaf het begin heeft de kerk dit als een
van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste,
van de mensen en van de wereld.

EXTRA ACTIE KERKBALANS 2020
Met deze Actie Kerkbalans 2020 doen we nogmaals een
oproep om uw kerk te steunen met een financiële bijdrage.
Elke bijdrage is welkom. Dankzij uw gift kan de kerk een
waardevolle rol blijven vervullen. Hiermee kunnen we
de deuren openhouden om u en vele anderen welkom te
heten. En kunnen we zorgen dat we er zijn voor wie dan
ook, op welk moment dan ook.

Het is om die reden dat de kerken van onze parochie
de voedselbanken een warm hart toedragen. Voedselbanken
kennen nog geen lange historie in Nederland. Ze zijn
ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee
zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de
eerste Europese voedselbank in 1984. In 2002 werd de
eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn
er in 23 Europese landen voedselbanken.

Broederschap en zusterschap
wordt zo enigszins tastbaar.
Acties voor Voedselbank Best e.o.
Ook in Best is een Voedselbank die onder andere onze
parochie als voedingsgebied heeft. Het is een vrijwilligers
organisatie die vanuit een grote betrokkenheid wekelijks
gratis voedselpakketten verstrekt aan mensen die dat
letterlijk broodnodig hebben. Al vanaf de oprichting is
er een goede en warme relatie met de parochie. Vanuit
dat sterke gevoel van dienstbaar te willen zijn aan mensen
uit onze samenleving die dat nodig hebben, verzamelen
ook onze kerken houdbaar voedsel voor de Voedselbank.
Daarnaast staan er collectebussen waarin een bijdrage voor
de Voedselbank gedaan kan worden.

Kijk op de website:
www.odulphusvanbrabant.nl
(algemeen, kerkbalans).
Bankrekeningnummer:
NL57 RABO 0162 6596 87
t.n.v. Parochie Sint-Odulphus
van Brabant - Oirschot.
Hartelijk dank!
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KERSTMIS: EEN FEEST VAN HOOP

Peuters en kleuters

Een feest van vrede en verbondenheid rond het kind in de
kribbe. Jezus van Nazareth, die licht bracht in het donker.
Juist nu een onberekenbaar virus een schaduw werpt
over ons leven, verlangen we meer dan ooit naar dat licht.
Hoe gaan we dit mooie en hoopvolle feest dit jaar in onze
kerken vieren?

Kerstavondviering via de
lokale tv-zenders en Kerk-tv
Op kerstavond, 24 december,
zal er om 19.00 uur én om 21.00 uur
via de lokale televisiezenders van
Best en van Oirschot én via Kerk-tv op de website van de
parochie, een vooraf opgenomen kerstnachtviering te zien
zijn vanuit de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Het voltallig
pastoraal team van de parochie gaat daarin voor. Lectoren
vanuit de verschillende gemeenschappen verzorgen de
lezingen en voorbeden. Natuurlijk wordt de viering op
gepaste wijze muzikaal opgeluisterd. Het kerstverhaal
wordt extra kracht bijgezet door een ‘levende’ Maria, Jozef
en kerstkindje. Met deze uitzending hopen we heel veel
mensen ondanks alle beperkingen toch een goed verzorgde
kerstviering vanuit de eigen parochie te kunnen aanbieden.

Kerken opengesteld
Op kerstavond zijn er geen vieringen in onze vier
kerken. Daarmee zouden we slechts een heel klein groepje
de kans kunnen geven om kerstavond te vieren. In plaats
daarvan zijn wel de kerken opengesteld. We willen graag
met een ruime openstelling zoveel mogelijk mensen in de
gelegenheid stellen om eventjes de kerk en de kerststal te
bezoeken. We hopen met name de gezinnen met schoolgaande kinderen in de namiddag te verwelkomen; vanaf
19.00 uur is het kerkbezoek vrij voor iedereen.
Zowel buiten de kerk als binnen wordt erop toegezien
dat de gevraagde afstand in acht wordt genomen en dat er
niet méér mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn dan is
toegestaan. Ook vragen we de kerkbezoekers een mondkapje
te dragen, kinderen onder de 12 jaar uitgezonderd. In de
kerken klinkt gepaste kerstmuziek en bezoekers kunnen
bij de stal een kaarsje aansteken. Elke volwassene krijgt ook
een kaart met een kerstwens mee en kinderen ontvangen
een ‘DigiDulfke’, de digitale kinderkrant die voor deze
gelegenheid eenmalig op papier gedrukt wordt en ook een
uitvouwbaar kerststalletje bevat. In Oirschot, Spoordonk en
de Beerzen zorgen de Dorpsondersteuners er mede voor dat
mensen naar de kerk gebracht kunnen worden.

Speciaal voor gezinnen met de allerjongste kinderen,
die andere jaren de ‘Herdertjesviering’ of ‘Sterretjesviering’
bezochten, is de Sint-Odulphuskerk in Best ook geopend op
eerste kerstdag van 9.30 - 10.30 uur en de Sint-Petrusbasiliek
in Oirschot van 9.00 - 10.00 uur. In Oirschot zal Kinderkoor
Triangel kerstliedjes zingen.
namens het pastoraal team: pastor Wilfred van Nunen

OPENSTELLING KERKEN
Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

24 december 16.00 - 22.00 uur (tot 19.00 uur met name voor
gezinnen met kinderen)
25 december 09.00 - 10.00 uur, met name voor de jongste
kinderen, Kinderkoor Triangel zingt kerstliedjes
25 december 11.30 - 16.15 uur
26 december 11.30 - 16.00 uur
27 december 11.30 - 16.00 uur

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

In de kerk is een gedeelte van de kerststallencollectie
van de koster te zien en een verzameling kerstkaarten
met kersttaferelen.
24 december 17.00 - 19.00 uur, voor gezinnen met kinderen
en iedereen die de kerk en de kerststal wil bezoeken
25 december 12.00 - 16.00 uur
26 december 12.00 - 14.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

In de kerk zijn ook kleine kerststallen te bezichtigen,
die voorgaande jaren te zien waren in de Vleut en de kerststal
van de Odulphuskapel. Buiten staat de boom voor goede wensen.
21 december 18.00 - 20.00 uur
22 december 18.00 - 20.00 uur
23 december 18.00 - 20.00 uur
24 december 16.00 - 22.00 uur (tot 19.00 uur met name voor
gezinnen met kinderen)
25 december 09.30 -10.30, met name voor de jongste kinderen
25 december		na de viering - 16.00 uur
26 december na de viering - 16.00 uur
27 december		na de viering - 16.00 uur

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
24 december
25 december
26 december
27 december

16.00 - 22.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Mocht de situatie veranderen en aanleiding geven tot
wijziging van dit programma, dan wordt dit gepubliceerd
op de website en in de weekbladen.
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VIERINGEN KERSTMIS 2020
Voor alle vieringen geldt dat er maximaal 30 kerkgangers
bij aanwezig mogen zijn. Graag vooraf aanmelden.
Informatie daarover staat op de website en in de
plaatselijke kranten.

Op kerstavond, 24 december, zal er om 19.00 uur én
om 21.00 uur via de lokale televisiezenders van Best en van
Oirschot én via Kerk-tv op de website van de parochie
www.odulphusvanbrabant.nl, een vooraf opgenomen
kerstnachtviering te zien zijn vanuit de Sint-Petrusbasiliek in
Oirschot.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
25 december

26 december

27 december
31 december

1 januari

2 januari

3 januari

10.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen,
met Esther van der Hamsvoort (zang)
en Maarten de Bekker (piano)
10.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen,
met muziek door een groep van
fanfare Concordia
10.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers, met GospELS (zang)
18.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen,
met Gerard Hafkenscheid (organist)
10.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen,
met Gerard Hafkenscheid (organist)
18.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen,
met Gerard Hafkenscheid (organist)
10.30 uur Eucharistieviering met
pastoor Spijkers en pastor Van Nunen,
met Gerard Hafkenscheid (organist)

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
25 december

26 december
27 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
25 december

26 december

27 december
2 januari

3 januari

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december

26 december

27 december

3 januari

11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Papenburg,
met Meeske van Halteren (organist)
en Odette Kolen (dwarsfluitist)
11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Papenburg,
met Meeske van Halteren (organist)
en Odette Kolen (dwarsfluitist)
11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Papenburg,
met Henk Rooijackers (organist)
11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Verhoeven,
met Henk Rooijackers (organist)

11.00 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met Henk Rooijackers (organist)
09.30 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met Bert de Laat (organist)
09.30 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met Henk Rooijackers (organist)
18.00 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met muzikale ondersteuning
10.30 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met Henk Rooijackers (organist)
17.00 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met Bert de Laat (organist)
09.30 uur Eucharistieviering met pastor Brouwers,
met Henk Rooijackers (organist)

10.00 uur Eucharistieviering met
aalmoezenier Versteegh,
met Elena Eremich (pianiste/organiste)
10.00 uur Viering met
aalmoezenier Van Lieverloo,
met Elena Eremich (pianiste/organiste)
10.00 uur Viering met pastor Van Nunen,
met Elena Eremich (pianiste/organiste)
10.00 uur Eucharistieviering met
aalmoezenier Versteegh,
met Elena Eremich (pianiste/organiste)
10.00 uur Eucharistieviering met
aalmoezenier Versteegh,
met Elena Eremich (pianiste/organiste)

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

Foto’s kerststallen: gemaakt tijdens kerststallenexpositie

van Jacqueline van de Ven en Donnie Kerkhof in 2019

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom
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Ook tijdens Kerstmis 2020 zijn er
vieringen en openstellingen van de kerken.

VASTENACTIE 2020

Algerije

Door: Christianne van de Wal
Elk jaar neemt parochie Sint-Odulphus van
Brabant deel aan de Vastenactie. In 2020
zouden we actievoeren voor ‘Eigen Doelen’
nl. twee projecten in Afrika.

Het ging om het project van broeder
Jan Heuft van de Witte Paters, in Algerije, die zich hard
maakt voor de opvang van migrantenfamilies, en om het
project van frater Kees Hems van de fraters CMM, in
Kenia, die schoolmaterialen vraagt voor een aantal scholen
voor arme en/of weeskinderen.
Op 2 maart jl. vond in de Enck in Oirschot een
informatieavond plaats waarin verteld werd hoe Jan Heuft
en Kees Hems in de Afrikaanse landen hun werk voor de
marginalen doen. Deze avond werd goed bezocht en door
middel van foto’s en informatie kregen de aanwezigen
een goed beeld van de vele activiteiten van de twee heren.
Na deze avond zou er volop actie gevoerd
worden voor de projecten. Maar toen kwam de coronacrisis en is er niets terechtgekomen van het voeren
van actie in de veertigdagentijd en ook daarna niet meer.
Bij de zusters Franciscanessen heeft nog wel een kleine
presentatie van de twee projecten plaatsgevonden en in
de parochie Sint-Odulphus van Brabant zijn enkele
giften gestort.

Overzicht
Giften
€
Caritas Odulphus Best		
Caritas Petrus/Bernadette Oirschot		
Zusters Franciscanessen Oirschot		
Landelijke Vastenactie		
Totaal

€

2.400
1.000
800
800
5.000
10.000

De afspraak met de landelijke Vastenactie was dat
wij € 6.700 zouden bijeenbrengen en dat Vastenactie
dit bedrag met € 3.300 zou aanvullen. Maar vanwege de
coronapandemie heeft Vastenactie deze bijdrage verhoogd
tot € 5.000.
Dankzij deze gift konden de projecten dit jaar
worden afgesloten en hebben broeder Jan Heuft en frater
Kees Hems het hun beloofde geld ontvangen en konden
de projecten in Algerije en Kenia doorgang vinden.
Broeder Jan Heuft en frater Kees Hems reageerden
al snel op het ontvangen bedrag. Hieronder de bedankjes
uit Algerije en Kenia.

Hierbij bevestig ik u dat er € 5.000 is binn
engekomen op mijn
lopende rekening bij de Witte Paters van
Kardinaal Lavigerie
te Dongen, ten bate van de actie in Alge
rije onder leiding van
broeder Jan Heuft en de stichting ‘Ren
contre et Développement’.
Het betreft hier vooral de opvang van vluc
htelingen, medische
zorg, scholing van leerplichtige kinderen
, behuizing en terugkeer naar het land van herkomst indien
mogelijk. U nogmaals
dankend, Broeder Jan Heuft, wp.

Kenia

ze voor ons € 3.334
Van onze bank kregen we het bericht dat
Vastenactie van
hadden ontvangen van Bisschoppelijke
van 126 Kenean Shilling
Mierdenstraat 58. Met een wisselkoers
Met de € 1.666 die we al
voor 1 euro kregen we Ksh. 420.084.00.
van € 5.000. Dank
eerder hadden ontvangen een totaalbedrag
steun aan onze drie
aan Vastenactie ‘Eigen Doelen’ voor de
om het grootste gedeelte
armenscholen. We maken nu plannen
boeken en het restevan de € 5.000 dit jaar al te besteden aan
jaar. In het begin van een
rende bedrag in het begin van volgend
olnieuw jaar komen er altijd nieuwe scho
de
at
omd
boeken op de markt. Temeer ook
regering bezig is met het invoeren van een
nieuw schoolsysteem. Dank nogmaals aan
allen voor de steun aan de most needy.
Een vriendelijke groet, Br. Kees Hems

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 woensdag en vrijdag van 10.00 - 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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