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BALSEM ZIJN VOOR ALLE WONDEN
Door: pastor Dré Brouwers
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Terugkijkend op de pandemie zeggen veel
mensen ook dat ze dingen hebben ontdekt. Rust
Verleden jaar hebben wij
hebben gevonden en anders tegen de toekomst zijn gaan
Kerstmis anders moeten
aankijken. Die toekomst mogen wij voor een groot deel
vieren dan wij gewend
zelf gestalte geven. Ook al wordt ons veel opgedrongen.
waren. Kerstmis 2021 zal
Als wij durven stilstaan bij wat een mens echt goed
misschien weer anders zijn
doet, dan kunnen wij toch veel invloed uitoefenen op wat
dan wij gedacht hadden.
wij samen doen. Juist daarom is de kerk gemeenschap.
De maatregelen die nog steeds gelden
Het christendom wil er zijn als een weldaad voor heel de
zijn in november weer verzwaard. Dat tempert onze
mensheid. Daar hoort ook onmacht bij. Veel problemen
verlangens naar een uitbundig kerstfeest.
krijgen wij kennelijk niet opgelost. Maar waarom zou
Verleden jaar hebben wij
het niet mogelijk zijn temidden van
Het christendom
eigenlijk heel snel alternatieven
deze onmacht toch een signaal uit
gevonden. De kerken meer open
te zenden in de richting van een
wil
er
zijn
als
een
weldaad
voor inloop. Kerststalletjes van de
oplossing?
kersttocht in de Vleut in de kerk
Wij hadden een tijdje geleden
voor heel de mensheid.
geplaatst. Beperkingen lokken ook
op aanvraag van het vluchtelingen
altijd creativiteit uit. Daar zit dan een extra
werk een Syrisch-orthodoxe doop in de
mogelijkheid in.
Sint-Odulphuskerk. Dat was ook een beetje
Wie weet komen wij ook dichter bij
Kerstmis. Heel veel stukjes van de actualiteit
het oorspronkelijke van het kerstfeest.
vielen toen op hun plaats. Feest tegen de
Was het wel een feest? Dat moet dan de
achtergrond van heimwee en verdriet. Het
innerlijke houding geweest zijn van de ouders,
allereerste kerstfeest moet ook die sfeer hebben
die een kindje mochten verwel
gehad van ontheemd zijn en voor geweld op
komen. Dat heeft altijd iets van
de vlucht geslagen zijn. Maar diep in onze
een wonder. Het overstijgt onze
harten is toch ook altijd het vermogen
verwachtingen. Een geboorte
om vreugde aan te boren. Het is als een
lijkt welhaast een moment van
innerlijke bron. Daar heeft het christencontact met de hemel. Zo hoor
dom altijd uit geput. Daarom geeft het
ik het beschrijven bij sommige
in alle omstandigheden als het ware een
doopgesprekken, door de
boodschap van vrijheid en vreugde.
ouders zelf. Daaromheen zit
Dat is een boodschap aan alle
ook altijd spanning en naargelang
mensen van goede wil. Om het in de
de omstandigheden, misschien wel
woorden van Etty Hillesum te zeggen,
stress en zelfs angst of verdriet.
de laatste zin uit haar dagboek, neer
Wij zijn tegenwoordig ‘veroor
geschreven kort voor ze werd terechtgesteld
deeld’ tot veel vluchtige contacten.
door de nazi’s: “We moeten bereid zijn om
Momenten waarop van alles moet,
balsem te worden voor alle wonden.”
waardoor weinig tijd overblijft voor
Dat lijkt mij een goede samenvatting van
belangrijke en wezenlijke dingen.
wat Kerstmis kan zijn.
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SINT-JOZEF,
DE ‘AARDSE VADER’ VAN JEZUS
Door: Marita van Hoof
Het jaar 2021 is door de paus
uitgeroepen tot het jaar van de
Heilige Jozef en daarom in dit
kerstnummer van de Nieuwsbrief
een artikeltje over deze ‘aardse
vader’ van het kindje Jezus.

Uit het dode
hout van de staf
van Jozef was
een lelie tot bloei
gekomen.

Maria was uitverkoren om
de moeder van Jezus te worden,
maar voor zijn opvoeding hier op
aarde was er ook een vader nodig.
In het evangelie van Mattheüs staat te lezen hoe
Jozef uitverkoren wordt en hoe hij samen met Maria Jezus in
zijn kinderjaren beschermt en opvoedt. Vaak zien wij Jozef
afgebeeld met een staf waaruit een lelie groeit. Deze bloem
staat in de christelijke cultuur symbool voor reinheid, voor
maagdelijkheid en voor de ongehuwde levensstaat. Jozef
heeft immers Maria’s maagdelijkheid gerespecteerd en
behoed door zelf maagdelijk te blijven. Volgens een legende
zouden op het moment dat Maria de huwelijksleeftijd had
bereikt, verschillende ongehuwde afstammelingen van
koning David bijeen zijn geroepen als huwelijkskandidaten.

GEEF VANDAAG
VOOR DE KERK VAN MORGEN

De volgende ochtend
was er uit het dode
hout van de staf van
Jozef een lelie tot
bloei gekomen.
Dit zou het teken zijn
geweest dat hij door
God was uitverkoren
om de man van Maria
te worden.
In de tijd dat
Jezus in de open
baarheid treedt,
wordt Jozef niet
meer genoemd.
Vermoedelijk was
hij toen inmiddels al
overleden.
Jozef heeft, net als alle heiligen, ook zijn ‘eigen dag’
en wel op 19 maart als echtgenoot van Maria. Ook wordt
hij genoemd op 1 mei als de werker omdat hij, hoewel van
koninklijken bloede, toch als eenvoudig timmerman de kost
verdiende (dag van de arbeid).

Aftrap

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari gaat de Actie Kerkbalans van start.
Het thema is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. Tijdens deze Actie krijgen de parochianen van
onze parochie Sint-Odulphus van Brabant een brief met
het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.
We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties
na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde
coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de
toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag
te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

In het laatste weekend
van januari zullen we
de Actie Kerkbalans
aftrappen in de vieringen
in onze vier kerken, waarbij u van harte welkom bent.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee
aan de Actie Kerkbalans en geef in januari ruimhartig.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.odulphusvanbrabant.nl
Door vandaag te geven, kan
de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!
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WERELDWIJDE SYNODE
Door: pastoor Leendert Spijkers
In oktober van dit jaar is de wereldwijde voorbereiding
begonnen op de bisschoppensynode in 2023 met de titel:
‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.
De drie laatste woorden komen uit het Latijn en betekenen
zoveel als gemeenschap, deelname en zending.

Het begrip ‘synode’ is geen onbekend begrip. Als je
een beetje op de kerk betrokken bent, heb je er wel eens van
gehoord. Maar wat betekent het precies?
Het komt uit het Grieks en het is een samenvoeging
van twee woorden, ‘sun’ en ‘hodos’. Die betekenen ‘samen’
en ‘weg’. Het gaat om een gemeenschappelijke weg, een weg
die je samen wilt bewandelen. Wil je een gemeenschappelijke
weg gaan, dan moet je vooral leren naar elkaar te luisteren
en je niet alleen maar blindstaren op je eigen weg. Samen op
weg betekent kortom: gemeenschap, deelname en weten dat
je gezonden bent.
Het woord ‘weg’ is geen toeval. De eerste christenen
worden ‘mensen van de weg’ genoemd (Handelingen 9, 2).
En Jezus noemt zichzelf de weg: “Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.” Christenen zijn altijd mensen die samen op
weg zijn, de weg van Christus, de weg die ons wordt gewezen
en gegeven door de Geest.

Paus Franciscus heeft ieder bisdom opgeroepen deel
te nemen aan de voorbereidingen op de synode en daarvoor
materiaal aangereikt. Dat moet zo breed mogelijk worden
besproken. Niet dat iedereen om de tafel moet gaan zitten,
maar wel dat de belangrijke groepen in het bisdom worden
gehoord of geraadpleegd. En al deze bevindingen komen in
2023 samen in Rome, waar onder leiding van de Geest naar
een weg zal worden gezocht om in onze tijd geïnspireerd
Kerk te zijn.
Een spannend proces omdat de verschillen wereldwijd
groot zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Kerk in Europa
en de Kerk in Afrika. De één is oud, rijk en soms uitgeblust,
de ander is jong, arm maar vol nieuw elan. Europa was het
centrum, maar is nu periferie op de kerkelijke wereldkaart.
Samen op weg gaan, wereldwijd, waarbij wij Europeanen
niet meer bepalend zijn voor de richting, kan een hele
uitdaging voor ons zijn.
En wij zijn niet de enigen die op weg gaan. Allen
die gestorven zijn in de hoop op het eeuwig leven zijn ons
voorgegaan, en hebben het geloof aan ons doorgegeven.
Natuurlijk nemen de heiligen hierbij een zeer bijzondere
plaats in. En we gaan ook op weg met de toekomstige
generaties, aan wie we de rijkdom van het geloof willen
doorgeven en aan wie we Gods schepping als een kost
bare schat willen
toevertrouwen.

Synode
20 21
20 23

ZEVEN QUOTES VAN
PAUS FRANCISCUS OVER
HET SYNODAAL PROCES
Op 17 oktober jl. gaven bisdommen wereldwijd het
startschot voor breed en diepgaand overleg van basis tot
top. Het synodaal proces in zeven quotes.

1.		 Een synode is geen parlement of opiniepeiling, maar
een kerkelijk evenement met de Heilige Geest als hoofd
rolspeler. Zonder de Geest is er geen synode.
2. Het is tijd om anderen in de ogen te kijken en te
luisteren naar wat ze te zeggen hebben, om een band
op te bouwen, om gevoelig te zijn voor de vragen van
onze zussen en broers. om ons te laten verrijken met
andere charisma’s, roepingen en taken. Echte ontmoeting
vormt ons om en schept kansen.
3.		 Het wordt een trage en vermoeiende oefening om echt
te leren luisteren naar elkaar: bisschoppen, priesters,

4.
5.		

6.

7.

religieuzen, leken,
alle gedoopten.
Voor een synodale Kerk
Zonder pasklare
communio
missio
participatio
antwoorden.
Iedereen in staat stellen om deel te nemen is een
essentiële kerkelijke plicht!
Als we van een synodale kerk willen spreken, kunnen
we niet tevreden zijn met schijn. We hebben inhoud,
middelen en structuren nodig die dialoog en interactie
tussen priesters en leken vergemakkelijken.
Priesters moeten zich niet opstellen als heer des huizes,
maar als herder. We hebben niets aan intellectualisme.
Vermijd de zelfgenoegzame houding van: We hebben
het altijd zo gedaan.
Dan zullen we een structureel synodale Kerk worden,
waar iedereen zich thuis kan voelen en aan kan bijdragen.
We zullen een luisterende Kerk worden, een nabije Kerk
die de wonden en harten van de wereld heelt met Gods
balsem.
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JUBILEUM PASTOR VAN NUNEN

WOORD VAN DANK

Op 1 november jl.,
Allerheiligen, was het
precies 25 jaar geleden
dat Wilfred van Nunen
als pastor in dienst
kwam van de parochies
in Best en Oirschot.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun,
begrip en financiële bijdrage in het voorbije jaar.

Onze parochie
vierde dit jubileum
samen met Wilfred
en zijn familie tijdens
een hartverwarmende
eucharistieviering met
veel gemeenschapszin.
Na afloop was er een
zeer druk bezochte
receptie, waaruit blijkt
dat veel parochianen zijn betrokkenheid als persoon en
zijn inzet als pastor erg waarderen! In een dankwoord
gaf Wilfred aan zich gedragen en gesterkt te voelen om
de toekomst in onze mooie parochie met veel zin en
vertrouwen tegemoet te zien.
Ook de redactie wil Wilfred hierbij van harte
feliciteren en we hopen nog lang met hem samen te
mogen werken!

Een moeilijk jaar voor velen, waarin ook het
vrijwilligerswerk anders was: een aantal vrijwilligers
moest noodgedwongen tijdelijk stoppen, anderen
hebben door de omstandigheden extra werk verzet.
Het pastoraal team, het parochiebestuur en
de contactgroepen willen u hartelijk bedanken en
wensen u een Zalig Kerstmis en een heel voorspoedig
en vredevol 2022!

DE HERDERS
De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.
Men kent de namen van de mannen niet.
Er staat geschreven dat er herders waren,
drie, vier, of meer, maar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.
En het werd waar: de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.

VOETTOCHT NAAR SANTIAGO
Ons redactielid Nicoline van Tiggelen maakte
dit jaar in haar eentje een pelgrimstocht vanuit
Zuid-Frankrijk naar Santiago de Compostela.

Haar verslagen zijn
gebundeld tot een boekje en
aangevuld met foto’s van de
tocht. Een boekje dat bij pelgrims
herinneringen oproept, aspirantpelgrims enthousiasmeert
en thuisblijvers waardevolle
inzichten verschaft.
Het is voor € 12 te
koop bij ’t Bint en Primera
in Oirschot en via Bol.com
(€ 3 verzendkosten). Van elk verkocht boek doneert
zij € 1 aan Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot.

Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.
Jos Brink
Uit: Kerstbundeltje
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VIERINGEN MET KERSTMIS EN
OUD EN NIEUW 2021
H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers

Kapel Klooster Nazareth, Koestraat 35,
Oirschot

24 december 16.00 uur Peuterviering
19.00 uur Gezinsviering
21.00 uur Nachtmis met zang van de
Berse Canonici
23.00 uur Nachtmis met zang van No Limit
25 december 10.00 uur Hoogmis met zang van het
Dameskoor
26 december 10.00 uur Kerstviering met zang van
Zang doet Leven
31 december 19.00 uur Oudejaarsviering met samenzang
2 januari
10.00 uur Viering met samenzang

24 december
25 december
26 december
1 januari
2 januari

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers
24 december 14.00 uur Eucharistieviering

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
24 december 18.00 uur Gezinsviering met zang van
kinderkoor Triangel en het
Dameskoor
24 december 20.00 uur Eucharistieviering met zang van
Mixed Voices
24 december 22.30 uur Eucharistieviering met zang van
het Renaissancekoor, Gregoriaans
koor en de Schola Cantorum
Sancti Petri en organist
Gerard Hafkenscheid
25 december 09.00 uur Herdertjesviering met zang van
kinderkoor Triangel
25 december 10.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Bernadettekoor
26 december 10.00 uur Eucharistieviering met
muziekvereniging Concordia
1 januari
10.00 uur Eucharistieviering met organist
Gerard Hafkenscheid
2 januari
10.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Vrouwen van Nu Koor

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot
24 december 16.00 uur Eucharistieviering met zang van
het Seniorenkoor De Naklank
31 december 18.30 uur Eucharistieviering met organist
Gerard Hafkenscheid

18.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en communiedienst
Eucharistieviering
Eucharistieviering

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
24 december 18.30 uur Sterretjesviering met
Paul van der Hamsvoort voor
de allerkleinsten, met een
PowerPointpresentatie over het
kerstverhaal en orgelspel door
Henk Rooijackers
24 december 20.00 uur Nachtmis met pastor Papenburg
en zang van het Lidwinakoor
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met pastor
Verhoeven en zang van het
Lidwinakoor
26 december 11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Papenburg en organist
Henk Rooijackers
2 januari
11.00 uur Eucharistieviering met
pastor Verhoeven en organist
Henk Rooijackers

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
24 december 22.15 uur Voorbereiding op de nachtmis
24 december 22.30 uur Nachtmis met zang van het
Gemengd koor
25 december 09.30 uur Herdertjesviering met een
PowerPointpresentatie
25 december 11.00 uur Eucharistieviering met organist
Henk Rooijackers
26 december 09.30 uur Eucharistieviering met organist
Gerard Beenker
29 december 19.00 uur Eucharistieviering
31 december 18.00 uur Oudejaarsviering met muzikale
ondersteuning
1 januari
10.30 uur Eucharistieviering met organist
Gerard Beenker
2 januari
09.30 uur Eucharistieviering Driekoningen
met organist Henk Rooijackers
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KERSTSTALLEN
Kerststallen, in alle soorten en maten! Aan u de keuze welke
u wilt gaan bezichtigen: een kleine, intieme kerststal of een
levensgrote; in een kerk, bij een kapel in een besneeuwd
buurtschap, of … u maakt zelf een kerststallenroute en
bezoekt ze allemaal!

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
25 december 13.30 - 15.30 uur
26 december 13.30 - 15.30 uur

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
25 december 12.00 - 16.00 uur
26 december 12.00 - 14.00 uur

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16,
Middelbeers
25 december 14.00 - 16.00 uur
26 december 14.00 - 16.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
Tot 15 januari, dagelijks van 08.00 - 18.00 uur
Op het kerkplein staat een mooie grote kerstboom.
Hierin kan iedereen foto’s, goede wensen, een mooie
boodschap of gedicht hangen.

Kerststal buiten bij Pastoraal Centrum,
Nieuwstraat 17, Oirschot
23 december t/m 8 januari

Mocht de situatie veranderen
en aanleiding geven tot wijziging
van dit kerstprogramma,
dan wordt dit gepubliceerd op
de website en in de weekbladen.
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, donderdag 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 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

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus
van Brabant.
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
Drukwerk: de Croon van Heerbeek
Oplage: 10.730 stuks
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