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PASEN 2021

Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo

De eerste krokusjes verkondigden de komst van het 
voorjaar. Even warmde de zon ons letterlijk en figuurlijk 
op en werden de donkere dagen korter. In de lente, 
terwijl de nieuwe levensactiviteiten van aarde en mens 
zich aandienen, vieren wij het hoogfeest van Pasen. 

Paastriduüm 
Het paastriduüm of Triduüm Sacrum is 
de periode die begint met de avondviering 
van Witte Donderdag waarin het laatste 
avondmaal herdacht wordt. 

Alle belangrijke devotionalia in  
de kerk zijn met een wit kleed bedekt.

Op Goede Vrijdag wordt om drie uur stipt de 
kruisweg die Jezus heeft afgelegd, herdacht. ’s Avonds  
is er de viering met kruisverering. Het altaar is op deze dag 
volledig kaal: het kruis, de kandelaren en de altaardwaal 
zijn verwijderd en de godslamp is gedoofd.

Dan volgt op Stille Zaterdag de paaswake: het feest 
van het licht, van het water, van de vreugde. Een nieuwe 
paaskaars wordt binnengebracht, nieuw water wordt 
gewijd en de viering is vol symboliek. 

Daarna eerste en tweede 
paasdag, waarop ook de 
verrijzenis centraal staat. 

Paastriduüm, een 
moeilijk woord voor een 

mooie periode. 

Nieuw leven en 
dood
In deze periode is er 
een grote tegenstelling 
tussen leven en dood. 
Op Goede Vrijdag is 
niet alleen het dode 

hout van het kruis dood 
tot in de kern, maar ook de 
mens is tot in het diepste 

van zijn ziel geraakt. 

Ook de doornenkroon is een teken van volledige ont - 
luistering. Het lijdensverhaal geeft herkenning: Simon  
die helpt, Veronica die zorgt, vrouwen die huilen.  
Iedereen is wel eens Simon die hielp dragen geweest,  
of een Petrus die de andere kant op keek.

Met Pasen vieren we dat uit het 
uiterst negatieve het uiterst positieve 
geboren wordt. Het volledig dode hout kan 
nieuw leven voortbrengen. De graankorrel 
moet werkelijk sterven in de aarde om 
opnieuw tot leven te kunnen komen.  
De dood zelf wordt teken van leven. 

Dit jaar is er veel duisternis over ons 
heen gevallen. Covid-19 heeft ons duidelijk gemaakt hoe 
breekbaar ons bestaan is. Het is dus niet vreemd dat er  
een groot verlangen is naar licht in onze samenleving.  
Een einde aan de donkere, onzekere tijden.

We vieren Pasen, feest van het licht, feest van de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood. Die lag in 
het verlengde van zijn opstaan tegen onrecht en verdriet. 
Maar nu wij nog! Verdriet, machteloosheid, duisternis 
en dood hebben zich nadrukkelijk aangediend. We zijn 
stil geworden, mensen die hun werk dreigen kwijt te 
raken, zich zorgen maken over hun inkomen. Het is stil 
bij mensen die hun wereld zagen instorten omdat alle 
beperkingen uitzichtloos zijn, mensen die ernstig ziek zijn, 
die een dierbare hebben verloren, die hun kinderen zien 
ontsporen. 

En toch, ondanks al die onzekerheid, vieren we 
Pasen. Er is immers meer dan ooit aanleiding om op te 
staan tegen alle vormen van dood en in navolging van 
Jezus Christus een nieuw begin te maken, moedig de lente 
te forceren omdat wij een voorganger hebben naar een 
onverwachte, maar waarlijke, God-gegeven opstanding. 
Het is een opstand, doelgericht, niet met gebalde vuist, 
maar juist vergevend. Hierbij weten we ons gesteund door 
onze paus die ook oproept tot barmhartigheid. 

Ook wij kunnen ons leven maken tot een aanzet 
naar opstanding, zelfs uit de dood. Zelfs het begin daarvan 
is al een Zalig Pasen!
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Paastriduüm, 
een moeilijk woord 

voor een  
mooie periode
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DE ACTIE KERKBALANS

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Nederlandse 
kerken. Al sinds 1973 werken zij samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de parochianen 
om een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen kerk. 
Afgelopen maand heeft u wellicht al bericht hierover gehad 
en misschien ook al bijgedragen. Mocht dat niet zo zijn dan 
is het de moeite waard om verder te lezen.

Wat is de Actie Kerkbalans?
Met de Actie Kerkbalans doen we een oproep aan iedere 
parochiaan om de eigen kerk te steunen met een financiële 
bijdrage. Elke bijdrage is welkom. Dankzij uw gift kan de 
kerk een waardevolle rol blijven vervullen.

Voor iedereen heeft die kerk een eigen betekenis.  
Voor de een is het dat markante gebouw midden op de Markt 
in Oirschot, op het Wilhelminaplein of in de Hoofdstraat 
in Best, of in de Willibrordstraat in Middelbeers. Voor de 
ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u 

viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.  
Een plek die inspireert en waar veel inwoners van onze 
parochie zich thuis voelen. Om te kunnen blijven inspireren, 
is namelijk geld nodig. Geld voor de erediensten, de vele 
activiteiten, de pastores en de ontelbare kopjes koffie.  
Voor KerkTV, energiezuinige verlichting, verbeteringen 
aan de verwarming, restauratiewerkzaamheden. Het zijn 
uitgaven die nodig zijn om u en vele anderen een warm 
thuisgevoel te geven.

Hoe doet u mee?
U wilt toch ook dat de kerk blijft?! We zien daarom graag 
uw bijdrage voor de kerken in onze parochie. Opgebracht 
door jong en oud! Door mensen met een hart voor elkaar, 
voor de beeldbepalende gebouwen in onze dorpen en hun 
geschiedenis. Ook als u niet zo vaak in de kerk komt, of 
misschien wel helemaal niet, is uw steun meer dan van harte 
welkom! Steun daarom uw eigen kerk met een bijdrage, 
klein of groot. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-
nummer NL57 RABO 0162 6596 87 ten name van Parochie 
Sint-Odulphus van Brabant onder vermelding van Actie 
Kerkbalans en de naam van uw eigen kerk. 

U kunt ook gemakkelijk met uw  
smartphone via iDEAL betalen door  
de QR-code te scannen.
Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

OP WEG NAAR PASEN

Door: Mgr. dr. Gerard de Korte 
Uit: ‘Op weg naar nieuw leven’

Wij leven in bijzondere tijden. Helaas is 
de verwachting dat de coronacrisis ons langer in de greep 
zal houden dan tot recent werd verwacht. 

Nieuwe varianten van het virus zorgen voor extra 
besmettingen en het vaccinatieprogramma heeft om 
verschillende redenen vertraging opgelopen. Het gevolg 
is dat de vrijheidsbeperkingen langer duren. De hoop op 
versoepelingen van de maatregelen is voorlopig vervlogen. 
En dat valt de meesten van ons steeds zwaarder. Eenzame 
mensen voelen zich nog eenzamer. En gezinnen met 
kinderen hebben vaak te maken met extra zorgen en onder-
linge spanningen. Juist nu worden wij opgeroepen om 
moed te houden. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Christenen leven met een wenkend perspectief. 

Niet een onzichtbaar virus regeert de wereld maar onze 
God. Hij is immers de Heer van de werkelijkheid. Onze 
relatie met Hem kan ons hopelijk veerkracht geven. In deze 
tijd worden de dagen weer langer. Het is lente. Meer licht 
en minder duisternis in de natuur. Laten wij hopen dat er 
spoedig ook meer licht mag komen in onze samenleving en 
ons eigen bestaan. Wij snakken allemaal naar meer vrijheid 
en een meer ontspannen leven. In de komende weken, op 
weg naar het opstandingsfeest van Christus, kunnen wij 
onze band met God, met onze naasten en onszelf opnieuw 
verdiepen en versterken. Drievoudige gerechtigheid reali-
seren als uitdaging voor de veertigdagentijd. Ik wens u 
oprecht veel inspiratie en veerkracht. Ook om anderen bij te 
staan. Juist nu moeten wij allen die in somberheid dreigen 
weg te zinken, niet in de steek laten maar juist een hart 
onder de riem steken. Pasen betekent nieuw en ander leven 
voor Christus. Het paasfeest geeft hopelijk aan ieder van ons 
uitzicht op nieuw en bevrijd leven voor Gods aangezicht.
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DIAKEN JAN VAN LIEVERLOO  
MET EMERITAAT

Door: pastoor Leendert Spijkers

Het zijn van diaken is een levensstaat die na 
het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd onverminderd doorloopt. 

Wel is het zo dat het Bisdom van 
’s-Hertogenbosch de keuze gemaakt heeft dat 
gehonoreerde diakens bij het ingaan van de 
pensioengerechtigde leeftijd het beroepspastoraat beëindigen  
en daarmee, net als ongehonoreerde diakens, voor hun 
inkomen afhankelijk zijn van de AOW en opgebouwde 
pensioenrechten. Voor diaken Jan van Lieverloo betekent 
dit dat er aan zijn benoeming in het pastoresteam van onze 
parochie een einde is gekomen.

We zijn er blij mee dat Jan op verzoek van het team  
als vrijwilliger met een zending van de bisschop beschikbaar  
blijft voor de volgende taken: uitvaarten, dopen, ziekenzegen 
en vieringen, op de eerste plaats voor de H. Antoniuskerk, 
maar in principe voor de hele parochie. En verder het 
schrijven van een pastoraal woord voor de lokale bladen, 
de Nieuwsbrief en de website, participatie aan de Raad 
van Advies van Voedselbank Best, deelname aan de bereik-
baarheidsdienst en het verzorgen van bijbelcursussen of 
verdiepingsbijeenkomsten.

Wat niet meer tot zijn taken behoort: de pastoraats-
groep en de contactgroep, huisbezoek, begeleiding van eerste 
communie en vormsel, vertegenwoordiging in de Raad van 
Kerken, deelname aan de werkgroep Groene Kerk en het 
vertegenwoordigen van de parochie bij herdenkingen.

Graag wil ik Jan van harte danken voor zijn 
vriendschap, collegialiteit en inzet als pastor in Best in de 
toenmalige parochie H. Antonius-Avondmaal voordat hij 
aalmoezenier en later hoofdaalmoezenier werd bij Defensie 
en Justitie. Voor hij deel ging uitmaken van het pastoresteam 
van de parochie Sint-Odulphus van Brabant assisteerde 

hij in de weekenden in de Sint-Odulphuskerk in Best en 
in de kerken van Diessen, Haghorst, Biest-Houtakker, 
Oostelbeers en Middelbeers. In de Beerzen volgde hij samen  

met enkele aalmoezeniers pastor Leo Verbakel 
op die om gezondheidsredenen terugtrad.

Na zijn benoeming in 2015 als pastor in 
de nieuwe parochie, zette hij zijn werkzaam-
heden voort in Oost-, West- en Middelbeers. 

De cirkel was rond toen hij een paar 
jaar geleden terugkeerde in de geloofs- 
gemeenschap van de H. Antoniuskerk in  

Best waar het Lieverlookaaltje nog steeds bestond en nog 
steeds bestaat.

Jan, ik hoop van harte dat er nog vele dagen zullen 
volgen waarin niet je agenda je leven bepaalt, maar je elke 
morgen zelf mag bedenken wat je die dag gaat doen.  
Geniet van die vrijheid en leef nog lang en gelukkig.
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Lieverlookaaltje,  
een van de ruimtes  

in het 
parochiecentrum

HOE VINDEN WIJ EEN WEG?

Zoals licht en donker
samen horen

zo moeten wij soms gaan
van goed en veilig land

door vlakten waar geen leven
en geen uitzicht is.

Hoe vinden wij een weg
als niet een woord van U

of beeld
ons als een antwoord
tegemoet zou komen?

Een mens alleen in de woestijn
is toch ten dode opgeschreven.

Zend Gij ons, God
dan iets of iemand tegemoet,

zodat wij diep vertrouwen
durven vinden 
in wat komt. 

Laat uw belofte van nabijheid
worden als een wandelstok

die ons onachterhaalbaar leidt
naar een herbergzaam oord

van liefde en van mededogen.

Kris Gelaude
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GOUDEN PRIESTERJUBILEUM 
PASTOOR SPIJKERS

Door: pastor Wilfred van Nunen
Namens het pastoraal team

Op zaterdag 29 mei aanstaande is het precies vijftig jaar 
geleden dat pastoor Leendert Spijkers in de Bossche 
Sint-Jan priester werd gewijd door Mgr. J. Bluijssen. 

Na zijn wijding werd hij kapelaan in Tilburg, waar 
hij veertien jaar werkzaam was in de Sacramentsparochie. 
Vervolgens kreeg hij een benoeming als pastoor in Geffen  
en Vinkel, waar hij eveneens veertien jaar met veel plezier  
werkzaam was. Op 1 oktober 1999 werd hij pastoor van 
Oirschot en Spoordonk. Bij zijn aantreden sprak hij de  
wens uit om ook hier weer veertien jaar te 
mogen werken, in een even fijne sfeer als 
in Tilburg en in Geffen. Die wens is méér 
dan werkelijkheid geworden: inmiddels 
is hij 22 jaar onze pastoor. Met de fusie 
van de parochies van Best, Oirschot, 
Spoordonk en De Beerzen is zijn werk-
veld en verantwoordelijkheid er de laatste 
jaren alleen maar groter op geworden. 

Naast zijn pastoorsfunctie volgde 
hij vele jaren geleden de van Oirschot 
afkomstige pastoor Harrie Maas op als 
deken van het dekenaat Oirschot, wat 
later weer fuseerde met het dekenaat 
Bladel. In de afgelopen vijftig jaren heeft 
pastoor Spijkers veel mogen doen en 
betekenen voor onze plaatselijke kerken. 

In een tijd waarin het de kerk 
bepaald niet voor de wind ging, heeft hij met vurige inzet 
en enthousiasme het ‘samen kerk-zijn’ een hartelijk en 
menselijk gezicht gegeven, in goede samenwerking met zijn 
collega’s, het parochiebestuur, de contactgroepen en pasto-
raatsgroepen en de vele vrijwilligers van onze werkgroepen. 
Maar ook in het sociale leven buiten de kerk is hij een 
bekende en graag geziene gemeenschapsmens. Tevens was 
hij de ‘motor’ voor de restauratie van de Sint-Petrusbasiliek. 
Daarom is een hartelijke gelukwens aan onze pastoor en een 
welgemeend dankjewel voor alles wat hij voor ons betekent, 
op zijn plaats. 

Het was de bedoeling om het gouden priesterfeest in 
het weekend van 29 en 30 mei groots en feestelijk te vieren 
met de héle gemeenschap. Helaas zit dat er vanwege de 
huidige stand van zaken niet in. Maar ondanks de onzeker-
heden van dit moment mogen we de hoop koesteren dat de 
situatie er over een jaar heel anders uit zal zien. Daarom heeft 
pastoor Spijkers besloten om het feest een jaar uit te stellen 
tot 29 mei 2022. De gouden glans is er nu al, maar naar de 
viering ervan mogen we dus nog een jaar verlangend uitzien.

Hij heeft met vurige  
inzet en enthousiasme  
het ‘samen kerk-zijn’  

een hartelijk en menselijk 
gezicht gegeven
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VIERINGEN  
IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN

Voor alle vieringen geldt dat er maximaal 30 kerkgangers  
bij aanwezig mogen zijn. Vooraf dient aangemeld te 
worden. Informatie daarover staat op de website en in  
de plaatselijke kranten.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
27 maart 18.30 uur Woord- en communiedienst door de 

werkgroep, met Gerard Hafkenscheid 
(organist)

28 maart 10.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met 
Gerard Hafkenscheid (organist)

1 april 19.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering 
met Gerard Hafkenscheid (organist)

2 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met  
pastor Van Nunen met  
Gerard Hafkenscheid (organist)

 19.00 uur Goede Vrijdag, viering met  
Christ v.d. Heijden en Jan van Agt 
(zang), Wim Jansen (organist) en  
een groep van fanfare Concordia

3 april  19.00 uur Paaswake met Gerard Hafkenscheid 
(organist)

4 april 09.00 uur Eerste paasdag, kleine paasviering  
met pastor Van Nunen en zang van 
kinderkoor De Triangel

 10.00 uur Eerste paasdag, eucharistieviering 
met Gerard Hafkenscheid (organist), 
Esther van der Hamsvoort (zang) en 
Maarten de Bekker (piano)

5 april 10.00 uur Tweede paasdag, eucharistieviering 
met Gerard Hafkenscheid (organist)

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake zijn, vanaf 19.00 uur, rechtstreeks te volgen via 
Omroep Oirschot Eén-TV. Dit geldt ook voor de vieringen 
op Palmzondag, en eerste en tweede paasdag; u kunt deze 
vieringen volgen vanaf 10.00 uur. De kleine paasviering 
alléén via Kerk TV.

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, 
Middelbeers
27 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
28 maart 10.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met 

Elena Eremich (organist/pianist)
1 april 19.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering 

met Elena Eremich (organist/pianist)
2 april 19.00 uur Goede Vrijdag, viering met  

Elena Eremich (organist/pianist)
3 april 19.00 uur  Paaswake met Elena Eremich  

(organist/pianist)

4 april 10.00 uur Eerste paasdag, eucharistieviering
5 april 10.00 uur Tweede paasdag, viering
U kunt de vieringen ook volgen via de  
website → Sint-Willibrorduskerk → KerkTV

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
28 maart 11.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met 

palmwijding met pastor Papenburg, 
met Meeske van Halteren  
(organist/pianist)

2 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
3 april 19.00 uur Paaswake met pastor Papenburg,  

met Meeske van Halteren  
(organist/pianist) en Odette Kolen 
(dwarsfluitist)

4 april 11.00 uur Eerste paasdag, eucharistieviering  
met pastor Verhoeven, met  
Meeske van Halteren (organist/ 
pianist) en Odette Kolen (dwarsfluitist)

Voor de avondvieringen op Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag verwijzen wij u graag naar de Sint-Odulphuskerk.  
U kunt de vieringen ook volgen via de  
website → Sint-Odulphuskerk → KerkTV

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best 
27 maart 17.00 uur Eucharistieviering met palmwijding, 

met Bert de Laat (organist)
28 maart 09.30 uur Palmzondag, korte viering 

voor kinderen met zegening 
Palmpasenstokken

 11.00 uur Eucharistieviering met palmwijding, 
met Henk Rooijackers (organist)                                         

30 maart 19.00 uur Eucharistieviering met boeteviering
31 maart 19.00 uur Viering 
1 april 19.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering 

met Gerard Beenker (organist)
2 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg 
 19.00 uur Goede Vrijdag, viering met kruishulde, 

met Gerard Beenker (organist)
3 april 19.00 uur Paaswake met Leo Smeets (organist) 

en zang van Pien Smeets                                                                              
4 april 09.30 uur Eerste paasdag, inloop viering voor 

kinderen die dit jaar hun eerste 
communie doen

 11.00 uur Eerste paasdag, eucharistieviering met 
Henk Rooijackers (organist)                        

5 april 09.30 uur Tweede paasdag, eucharistieviering 
met Gerard Beenker (organist)

U kunt de vieringen ook volgen via de  
website → Sint-Odulphuskerk → KerkTV



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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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

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom

LEEF DOOR ONS HEEN,  
GIJ VERREZEN

Leef door ons heen, Gij, Verrezen,
in het holst van de nacht opgestaan!

Gij! Verrezen! Gij zijt het, Gij Zelf!
Leef door ons heen! Laat ons gaan;

eenvoudig de woorden zeggen
die opkomen uit uw graf,

uit uw stilte, dat wondere werken
van leven dat Uw Vader U gaf.

Gij hebt alles begrepen
in dat nieuwe licht.

Van ons weet Gij dingen
die wij niet eens durven denken.

Gij kent het hele Verhaal.

De macht van het kwaad kunt Gij peilen,
én het langzame werk van de gist
die leeft als een ziel in het brood.

Gij waart erbij toen de graankorrel stierf
en leven nieuw kwam,
Komende, Komende,

Broeder-met-ons.

Leef door ons heen, Komende, Komende!
Leef door ons heen, Broeder-met-ons!

(Naar Emmanuel 
d’Alzon, 1810-18880)

Dit gedicht is  
afkomstig uit:  
‘Van Maria  
Lichtmis tot 
Pinksteren.  
Bidden in  
onzekere tijden’


