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EEN NIEUWE START

Door: pastoor Leendert Spijkers

Het is wel een heel erg lange winterslaap geweest.  
Bijna alles in, rond en vanuit onze kerken lag stil.  
We hebben elkaar al een hele tijd bijna niet meer 
gezien of gesproken. Maar nu willen we samen een 
doorstart maken. We hebben er zin in om elkaar weer te 
ontmoeten en al onze activiteiten en werkgroepen weer 
nieuw leven in te blazen. 

Op zaterdag 11 september in Middelbeers en op 
zondag 12 september in de kerken van Best en Oirschot 
willen we een zogenaamde startviering houden.  
We beginnen aan een nieuw werkjaar. We hopen van 
harte dat ieder van u de weg naar de kerk weer zal weten 
te vinden. Bij zijn aantreden alweer vijf jaar geleden sprak 
onze bisschop monseigneur Gerard de Korte over de 
verantwoordelijkheid van ons doopsel. Wat betekent het 
dat wij gedoopt zijn? Wat vraagt dat van ons?

Het houdt in dat wij naar de vieringen in de kerk 
komen om ons te laten inspireren door de persoon van  
Jezus om zijn voorbeeld na te volgen. Het gaat erom 
dat wij DOEN wat Hij deed. Dat wij er willen zijn voor 
elkaar en dat wij als broers en zussen omgaan met elkaar, 
hartelijk met elkaar verbonden. Het houdt ook in dat wij 
als geloofsgemeenschap ons inzetten voor de komst van 
Gods rijk op aarde. Dat wij ons gezamen
lijk huis, zoals Paus Franciscus onze aarde 
noemt, schoon en leefbaar houden en dat 
de armen onder ons en ook de zieken en 
eenzamen onze eerste en grootste zorg zijn.

Dat alles vraagt ons doopsel van ons, maar ook dat 
wij naar vermogen financieel bijdragen om onze geloofs
gemeenschap levend te houden. 
Misschien kunt u op dit moment  
een extra gift aan onze parochie  
overmaken om de in en uitgaven  
in balans te kunnen houden.  
Wilt u bijdragen? Scan de QRcode.

We vragen als gedoopt kerklid van 
u uw inzet van hoofd, hart en handen. 
In dit nummer van onze Nieuwsbrief 
vragen we uw speciale aandacht voor 
onze vrijwilligers. Er waren en er zijn in 
onze geloofsgemeenschappen honderden 

mannen en vrouwen die zich vol liefde en met veel 
plezier op velerlei manieren inzetten voor de opbouw 
van onze kerk en parochie.

In de kerken als acoliet, koster, koorzanger,  
poetshulp, kerkversierster, kerkwacht, kerststalbouwer, 
werkgroepslid, enzovoort en buiten bij tuinonderhoud, 
parochiesecretariaat, contactgroep, parochiebestuur en 
ga zo maar door.

Ook in de toekomst zijn voor heel veel verschil
lende taken vrijwilligers nodig. 

Wie komt erbij? Wie meldt zich aan?
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Wie komt erbij?
Wie meldt zich aan?
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‘HEB JE EVEN VOOR MIJ?  
MAAK WAT TIJD VOOR ME VRIJ’

Door: Toos Habraken

Bekende regels uit een lied van Frans Bauer. Deze 
regels staan ook voor ons als parochie. Wie maakt 
wat tijd voor ons vrij om mee te bouwen aan 
Samen Kerk zijn?

Wij vragen u vriendelijk om eens even stil te 
staan bij het volgende:

• Hebt u een hobby, of weet u soms niet wat te doen?

• Misschien werkt u graag met bloemen en planten.  
Bent u graag buiten bezig in het groen samen met 
anderen. 

• Of zet u liever een bakje koffie?

• Misschien leest u liever wat voor of zingt u met plezier 
in een koor. Meedoen in de viering is namelijk een 
mogelijkheid.

• Als gids of gewoon op een middag aanwezig zijn in de 
kerk is een ander idee.

• Of wilt u liever iets doen achter de schermen en poetst u 
liever de plaat(sen)?

De kans dat wij u iets te bieden hebben is groot.  
Iets waarin u voldoening vindt en samen met anderen kunt 
bouwen aan Samen Kerk zijn, een levende kerk.

Waarvoor zou u zich graag met Hoofd, Hart en 
Handen willen inzetten? Bijvoorbeeld als: 
acoliet, contactpersoon, lector, kerkwacht, 
klusjesman/vrouw of als lid van een poetsgroep, 
siergroep, tuinwerkgroep, werkgroep koffie
zetten, enz. 

LAAT HET ONS WETEN!
• Voor Oirschot en Spoordonk:  

Parochiesecretariaat, 0499  57 12 50 
parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl

• Voor Best, SintOdulphuskerk:  
Parochiecentrum, 0499  37 56 98 
ledenadmi.odubest@odulphusvanbrabant.nl

• Voor Best, H. Antoniuskerk:  
Parochiesecretariaat, 0499  37 12 76  
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

• Voor de Beerzen:  
contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Inzet met  
Hoofd, Hart  
en Handen.

VASTE VIERINGEN IN ONZE KERKEN

Zaterdag
Best  17.00 uur SintOdulphuskerk
Oirschot  18.30 uur SintPetrusbasiliek
Middelbeers  19.00 uur H. Willibrorduskerk

Zondag
Best  09.30 uur SintOdulphuskerk
Middelbeers  10.00 uur  H. Willibrorduskerk
Oirschot  10.00 uur SintPetrusbasiliek
Best  11.00 uur H. Antoniuskerk

Woensdag
Best 19.00 uur  SintOdulphuskerk

Vrijdag
Best  19.00 uur  SintOdulphuskerk



pag 3 • nr 2 • sept 2021

AGENDA 

• 11 en 12 september: Open Monumentendagen.  
De SintPetrusbasiliek is ’s middags open en er is 
aandacht voor de Spoordonkse kerkschatten. 

 De SintOdulphuskerk is open op zaterdag van  
11.00  16.00 uur en op zondag van 13.00  16.00 uur.

• 19 september: 9.30 uur en 11.30 uur  
SintOdulphuskerk viering Eerste H. Communie 

• 2 oktober en 3 oktober: 14.00 uur  
H. Willibrorduskerk viering Eerste H. Communie 

• 10 oktober en 17 oktober: 10.00 uur  
SintPetrusbasiliek viering Eerste H. Communie 

• 31 oktober: 14.00 uur H. Willibrorduskerk 
Allerzielenviering voor de leden van onze geloofs
gemeenschap en de leden van de KBOde Beerzen.

• 2 november: In de H. Antoniuskerk,  
de SintOdulphuskerk en in de SintPetrusbasiliek  
is de Allerzielenviering om 19.00 uur

• 20 november: 19.00 uur H. Antoniuskerk 
Vormselviering 

 • 21 november: 10.00 uur SintPetrusbasiliek 
Vormselviering

We verheugen ons op  
de komst van Paul  
als coördinator voor  
het familiepastoraat.

FAMILIEPASTORAAT

Door: pastor Wilfred van Nunen

In de lijn van het beleid van bisschop Gerard de Korte 
besteden we in onze parochie graag aandacht aan 
‘familiepastoraat’. Het woord ‘familie’ drukt iets uit van 
verbondenheid van alle generaties: opa’s en oma’s, ouders, 
kinderen en kleinkinderen behoren allemaal tot de familie. 

Om de eenheid en de toekomstbestendigheid binnen 
de ‘familie van gelovigen’ te bevorderen is het belangrijk, 
dat we het contact met alle leeftijdsgroepen behouden en zo 
mogelijk uitbreiden. Daarbij gaat een bijzondere aandacht 
uit naar gezinnen met opgroeiende kinderen. Hoe kunnen 
we hun handreikingen bieden om het geloof op een aantrek
kelijke manier te beleven en door te geven? In de voorbije 
jaren zijn er al verschillende initiatieven 
genomen. Zo kennen onze geloofsgemeen
schappen actieve werkgroepen van betrokken 
mensen die zich inzetten voor de vieringen 
van de Eerste Communie en het Vormsel 
en de voorbereiding daarop. We zijn hun 
daar dankbaar voor! Ook worden er van tijd 
tot tijd speciale vieringen gehouden voor 
opgroeiende jonge kinderen. Bijvoorbeeld rond de grote 
feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar ook rond 
Maria in de meimaand, dierendag in oktober rond  
de feestdag van Franciscus en Allerzielen in november.  
Met aansprekende Bijbelverhalen, gebeden en liederen én 
met de mogelijkheid dat ouders en kinderen elkaar na de 
viering nog kunnen ontmoeten, proberen we aan kerk
opbouw te doen. Al die vieringen en activiteiten worden 
elke eerste zondag van de maand naar gezinnen gestuurd in 
de vorm van een digitale kinderkrant, DigiDulfke genaamd.  

Daarin staat overigens niet alleen informatie 
over vieringen en activiteiten, maar ook een 
kleur of knutselplaat, puzzeltjes en achter
grondinformatie over allerlei dingen die  
met ons geloof en de kerk te maken hebben.

Om het familiepastoraat in  
onze parochie extra kracht bij te zetten, 
krijgt het pastoraal team per 1 oktober 

aanstaande ondersteuning met de aanstelling van  
Paul van der Hamsvoort als coördinator voor het familie
pastoraat. In Oirschot is Paul geen onbekende; hij is samen 
met zijn broer en zussen al jarenlang actief als acoliet tijdens 
de zondagvieringen in de basiliek. Paul studeert theologie en 
deze parttime baan in het teken van het familiepastoraat is 
voor hem een mooie gelegenheid om zijn studieinzichten te 
koppelen aan het parochiewerk in de praktijk. We verheugen 
ons op zijn komst en wensen hem veel succes en plezier met 
zijn taak!
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KOSTERS

Twee kosters uit onze parochie, een vrouw en een man, 
vertellen over het koster-zijn: Corry Leermakers  
(H. Antoniuskerk) en Bas Lemmens (Sint-Petrusbasiliek). 

Wat is de inhoud van jullie werkzaamheden? 
Voor beiden geldt: alles klaarzetten en klaarleggen  

voor de komende viering en heel veel kaarsen aansteken. 
Tijdens de dienst de cdspeler (soms) en 

de KerkTV bedienen, en natuurlijk na afloop 
ook het opruimen. Collecteren en eventueel 
communie uitreiken horen in Oirschot 
(buiten de coronatijd) tot de werk
zaamheden. Corry doet dit laatste 
niet; ze komt het liefst niet tijdens de 
dienst in de kerk. Ze doet als koster veel werk
zaamheden zoals het bestellen van kaarsen, 
miswijn, regelen van de was/stomerij, helpen 
bij de opbouw van de kerststal en het poetsen 
van de kerk, etc. Naast de zondagsviering 
is zij ook actief bij dopen en uitvaarten. 
Gelukkig is er wel iemand die haar vervangt 
tijdens haar vakanties.

In Oirschot is een kostergroep, 
waarvan Bas deel uitmaakt. Hij 
heeft ook nog een baan en is om de 
zes weken, zowel op zaterdag als op 
zondag, als koster aan de beurt. 

Hoe komt het dat jullie dit werk zijn gaan doen? 
Corry vertelt dat ze na het overlijden van haar 

dochter werd gevraagd door de toenmalige pastor.  
Haar vader was ook koster, dus de werkzaamheden waren 
haar niet vreemd.

Bas: “In de tijd dat er in de basiliek een ‘Kinderkerk’ 
was, vertelden de kinderen (terug in de kerk), wat zij daar 
gedaan hadden. Mijn zoontje zei eens niets en de pastoor 
vroeg: “Heb jij geen tong?” waarop zoonlief zijn tong 

uitstak. Toen ik de pastoor later tegenkwam en we het 
voorval bespraken, zei die: “Ik heb een tong en een 
vraag: wil jij geen koster worden?” Zo is het gekomen.”

Waarom juist vrijwilligerswerk voor de kerk?
Bas is al heel lang vrijwilliger, eerst vooral op  

maatschappelijk gebied en nu, door de rol van koster, 
draagt hij ook zijn steentje bij voor de parochie.  

Opa en oma waren ook actief in de kerk.
Corry houdt van ‘haar’ kerk en vindt het dan ook  

de mooiste kerk van heel Nederland.

Wat levert het jullie op? 
Ondanks het verschil in leeftijd levert het kosterzijn 

beiden voldoening op en contacten met andere mensen 
(pastores, acolieten, lectoren en parochianen). 

Kosterzijn is ook een soort van ‘roeping’ vinden 
beide kosters. Het is méér dan alleen voor, tijdens en na  
de dienst aanwezig zijn!

Kosterspeld.

ICT

Door: Jan van Tiggelen

Ook onze kerk is steeds digitaler aan het worden, 
net als de rest van de wereld. In 2000 raakte ik erbij 
betrokken, toen Leendert Spijkers me vroeg om eens 
in Geffen te kijken hoe ze daar de Actie 
Kerkbalans in een computer deden. 

Zo stapte onze parochie de 
digitale wereld in. Later kwam daar 
de hele administratie bij, de zorg voor 
computers, laptops en printers en het 
ondersteunen van de gebruikers daarin. En natuurlijk 
de laatste jaren de KerkTV en de uitzendingen via 

de lokale omroepen. Ik doe dit niet alleen natuurlijk. 
Gelukkig hebben we een perfecte werkgroep, waarin we 
met alle contactgroepen de automatisering bespreken 
en afstemmen. En een aantal leveranciers die ons goed 

ondersteunen.
Sinds een paar jaar is Ruud,  

mijn zoon, ook van de partij. Hij heeft 
de ondersteuning van de gebruikers met 
praktische problemen op zich genomen. 
Van weigerachtige scanners tot nukkige 

mobieltjes, hij lost het op. Fijn dat de jonge generatie zo 
ook weer z’n steentje wil bijdragen.

Fijn dat de jonge 
generatie ook z’n steentje 

wil bijdragen.
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WERKGROEP EERSTE COMMUNIE  
EN VORMSEL, BEST

Door: Ivonne Peelen

De werkgroep bestaat uit dames van de  
Sint-Odulphus- en H. Antoniuskerk. We vormen 
een hechte groep, die waardering voor elkaar 
heeft, zowel bij het vrijwilligerswerk als in privé.

De meeste dames van de werkgroep Eerste 
Communie en Vormsel zijn gestart met hun deelname  
aan de werkgroep in de tijd dat ze zelf kinderen op de  
basisschool hadden of nog hebben. Toen hebben ze  
zelf kennisgemaakt met de werkzaamheden tijdens de  
voorbereiding op die sacramenten.

We proberen de eerstecommunicanten en vorme
lingen op een inhoudelijke, eigentijdse manier voor te  
bereiden op die voor hen zo speciale dag. Hierbij betrekken 
we ook de ouders, die kunnen participeren in het 

begelei den van een groepje kinderen, helpen bij de  
versiering en de liturgie.  

Om de band met de communicanten  
en vormelingen te onderhouden, organiseren 
we ook een ‘naviering’, en ontvangen ze  
elke maand het DigiDulfke. Ook voor gezins
vieringen krijgen ze een aparte uitnodiging. 

We onderhouden, naast de contacten 
met de pastores, ook contact met de diverse scholen, en 
ouders kunnen met hun vragen altijd bij ons terecht. 

We hebben een fijn team en worden ondersteund 
door kosters, koren, familieleden en iedereen die ons een 
handje wil helpen met de praktische onderdelen van ons 
vrijwilligerswerk.

Hebt u interesse om onze werkgroep te 
versterken? Meld u zich dan aan, u bent van  
harte welkom!

Inhoudelijke 
en eigentijdse 
voorbereiding.

WERKGROEP MOV

Door: Antoinette Stalpers

De werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en 
Vredesvraagstukken) is begin jaren 90 ontstaan uit  
de parochiële missiewerkgroep van Middelbeers.  
Ook Oostelbeers en Westelbeers worden nu bij de 
missievraagstukken betrokken.

Doel 
1. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met 

mensen uit onze parochie, die in de diverse  
ontwikkelingslanden werkzaam zijn

2. Financiële ondersteuning van deze mensen door acties 
te organiseren

3. Landelijke acties zoals de Vastenactie te ondersteunen.

Mijn motivatie om dit te gaan doen:
• De morele steun is heel erg belangrijk.  

De MOV  houdt regelmatig contact met 
de missionarissen. Die waarderen dat zeer. 
Wanneer ze dan eens in de zoveel jaar thuis komen, 
zoeken we ze op en maken we een praatje.

• Leuke acties organiseren om ze ook financieel te kunnen 
ondersteunen. Voorbeelden uit het verleden: verkoop 
van loten en bloemen, kienen, fietstochten, kleding
beurs, speelgoedbeurs enz.

• En wanneer je dan regelmatig weer een bedrag kunt  
overmaken, zijn ze zeer onder de indruk en dankbaar,  
dat er nog zoveel mensen zijn die hun werk steunen.  
Het geeft ook jou een goed gevoel.

De werkgroep ziet deze ‘Beerse missionarissen’  
steeds ouder worden en wil nu ook mensen uit Oirschot,  
de Beerzen en Spoordonk, die langdurig aan ontwikke

lingswerk in het buitenland doen, gaan 
ondersteunen. 

Voor de MOV wordt het echter 
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden 

die hen willen helpen bij de acties. De werkgroep wil ook 
jongeren uitnodigen om zich aan te sluiten. En nieuwe 
ideeën zijn van harte welkom.

Wie komt de werkgroep helpen?
Iedereen is welkom.

Nieuwe ideeën zijn  
van harte welkom.



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 
email: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499  37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
voorlopig bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10.00  12.00 uur 
email: 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  
email: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
013  514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
bereikbaar op donderdag van 9.00  11.00 uur 
email: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
email: bestuur@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
email: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87
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UIT:  
‘HET NIEUWE NORMAAL IN ZICHT’ 

Door: Mgr. dr. Gerard de Korte

“Begin september beginnen de scholen weer. Meestal is dat 
ook het moment dat de parochies in een hogere versnelling 
gaan functioneren. 

In het nieuwe werkseizoen 20212022 zal ook uw 
aandacht worden gevraagd voor de algemene bisschoppen
conferentie over de toekomst van onze Kerk die in oktober 
2023 in Rome zal worden gehouden. Ter voorbereiding  
heeft onze paus een synodaal proces gepland. Op zondag  
17 oktober zal ik dat proces in ons bisdom openen 
met een feestelijke Eucharistie in de Sint Jan. In de 
maanden daarna organiseren wij een consultatie 
van gelovigen binnen ons bisdom. Een en ander 
zal geschieden aan de hand van vragenlijsten die 
ons vanuit Rome zullen worden aangereikt.  
Drie kernwoorden rond de synode zijn al bekend: 
communio, participatie en missie. Ik kan mij voorstellen dat 
voor menig parochiaan deze woorden vrij abstract in de oren 
klinken. Maar met enige uitleg komen zij al veel dichter bij.

Communio betekent gemeen
schap. Onze Kerk is, als zij trouw is aan 
het onderwijs van Jezus, een liefdesge
meenschap. Ignatius van Antiochië noemt 
al aan het begin van de tweede eeuw alle 
christelijke gemeenschappen een liefdesbond. Het tweede 
kernwoord is participatie. Door het doopsel, het vormsel en 
de Eucharistie zijn alle gelovigen geroepen om hun geloof 
actief gestalte te geven. Bij participatie mag je dus denken 
aan de verantwoordelijkheid van het doopsel voor de voort
gang van de geloofsgemeenschap en de vormgeving van onze 
samenleving. Nauw verbonden daarmee is het woord missie. 
Tussen Kerk en missie mag je een isgelijkteken zetten.  

Een Kerk die niet missioneert, heeft haar  
vitaliteit verloren. Juist in onze dagen komen 
er tal van missionaire projecten van de grond. 
Zowel als het gaat om evangelisatie als in de 
diaconale betekenis van het woord. Wij zijn 
geroepen om mensen bij Christus en zijn 

Evangelie te brengen. En tegelijk liefdevol en dienstbaar te 
leven. Woord en daad blijven zo dicht bij elkaar. Voor de 
toekomst van de Kerk in onze streken moeten wij hopen  
dat de missionaire initiatieven vruchtbaar zullen zijn.

Vanaf oktober start dus het synodaal proces.  
Wij gaan samen (sun) op weg (odos). Het worden maanden 
van horen en goed luisteren om zo de geesten te kunnen 
onderscheiden. Wat zegt Gods Geest vandaag tot de Kerk 
van ’sHertogenbosch? Wij zullen dat, evenals alle andere 
bisdommen, doorgeven aan het synodesecretariaat in Rome. 
Uiteindelijk zal de oogst van het synodaal proces  
de bisschoppen, die aan de synode van oktober 2023  
deelnemen, hopelijk inspireren om de koers van de Kerk van 
morgen uit te zetten. In verbondenheid met onze paus als de 
voorzitter van de liefdesbond.”
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Communio,  
participatie  
en missie.


