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EEN NIEUWE GLANS

Door: pastor Wilfred van Nunen

De evangelist Lucas schrijft in 
zijn evangelie een verhaal, dat 

ons op magistrale wijze zowel 
de vreugde als de diepte van het 

paasfeest doet aanvoelen. 
Het verhaal staat 

bekend als ‘De Emmausgangers’. Twee leerlingen van 
Jezus zijn, nadat Jezus op Golgotha gekruisigd is, 
op weg naar het stadje Emmaus. Wat ze daar gingen 
doen, vertelt Lucas niet. Historische bronnen melden 
dat daar een vreemdelingenlegioen gevestigd was. 
Mannen die vrijwillig de strijd aan wilden gaan tegen de 
oppermachtige Romeinse bezetter. Dat zou dus zeker tot 
hun dood leiden! Kennelijk zien ze het, na het verlies van 
hun grote vriend en voorbeeld Jezus, niet meer zitten. 
Jezus had een nieuwe wereld aangekondigd, een rijk van 
vrede en gerechtigheid, en nu was Hij dood. Weg, dromen 
en idealen! Dan maar vechten tegen 
de vijand tot de dood erop volgt.

Onderweg naar Emmaus sluit 
zich een vreemdeling bij hen aan. 
Hij ziet de verslagenheid op hun gezicht. Hij raakt met 
hen in gesprek. Terwijl zij zo samen op weg zijn, komen 
ze bij de vreemdeling op verhaal. Hij geeft hen inzicht 
in bijbelse verhalen die allemaal vertellen dat God de 
lijdende mens nooit in de steek laat. Het gesprek geeft 
hen weer nieuwe moed. ’s Avonds, als de twee een herberg 
binnen willen gaan om de nacht door te brengen, wil de 
vreemdeling verder gaan en neemt afscheid van de twee. 
Maar zij zeggen: “Blijf toch bij ons, ga met ons aan tafel!” 
Dat doet de vreemdeling. Eenmaal aan tafel breekt de 
vreemdeling het brood en deelt het met de twee. Op dat 
moment, slechts een ogenblik, herkennen zij Jezus. Een 
diepe vreugde komt over hen. Ze begrijpen dat Jezus niet 
is uitgeleverd aan de dood; hij leeft in al die mensen die 
optrekken met anderen, die het brood breken en delen. 
De volgende dag gaan de twee leerlingen niet door naar 
Emmaus. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Zij moeten de 
anderen vertellen wat ze hebben ervaren: “Dat hun leven 
een nieuwe glans heeft gekregen!”

Zoals de leerlingen op weg  
naar Emmaus, zo zijn ook wij samen  
onderweg. Het synodaal proces, waartoe paus Franciscus 
ons uitnodigt, is bedoeld om op verhaal te komen bij 
elkaar. Om van elkaar te horen wat ons vreugde geeft 
in de kerk, maar ook: wat we dromen voor de kerk van 
morgen. Hoe kan de kerk van betekenis zijn in een wereld 
waarin zoveel mensen op zoek zijn naar zingeving? Welke 
antwoorden geeft zij aan een wereldwijde gemeenschap 
die net uit een pandemie komt en zich voor nog grotere 
vraagstukken gesteld ziet: een wereld waarin miljoenen 
mensen op de vlucht zijn voor onrecht en geweld en voor 
de toenemende kloof tussen arm en rijk. Een wereld die 
sneller opwarmt dan het leven op aarde verdragen kan, 
omdat het rijke deel van de mensheid verslaafd is geraakt 
aan economische groei, aan welvaart, aan consumptie. 

Eén ding is duidelijk. Het synodaal proces moet 
niet (alleen) gaan over de aard van onze liturgie, of we 
‘Oosterhuis’ zingen of gregoriaans, of we wel of geen 
wierook gebruiken. Het moet gaan over de kernvraag: 
“waar worden wij Christus gewaar?” Hopelijk komen we 

in dat proces tot de ontdekking dat 
Hij niet is versteend in beelden en 
verstijfd in dogma’s, maar dat hij tot 
ons spreekt in mensen die het goede 

zoeken en het goede doen, voor elkaar, voor deze aarde. 
Dan zullen we ook ontdekken dat het vanzelfsprekend is 
dat zowel mannen als vrouwen ambtsdrager kunnen zijn, 
gehuwden en ongehuwden. En dat de oprechte liefde die 
twee mensen van hetzelfde geslacht voor elkaar voelen 
evengoed een geschenk van de schepper is dan de oprechte 
liefde tussen een man en een vrouw.

Ik besef dat ik hier een paar hete hangijzers noem 
die in Europa, en zeker ook in ons land, al sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie een rol spelen. Een open 
gesprek daarover is door ‘het gezag’ keer op keer ontmoe-
digd. Nu mogen we het erover hebben. We móeten het 
erover hebben. De kerk is en blijft in ontwikkeling, zoals 
een mens zijn leven lang blijft leren. Maar tegelijk moeten 
we beseffen dat het hier in wezen om bijzaken gaat. De 
Grote Vraag is: waar en hoe komen wij de levende Christus 
op het spoor? Waar deze vraag besproken wordt, kunnen 
wij gewaarworden dat hij ook deze wereld in deze tijd een 
nieuwe glans geeft. Ik wens u van harte een Zalig Pasen!
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MET EEN OVERZICHT   VAN VIERINGEN  
 EN ACTIVITEITEN  

   IN DE GOEDE WEEK  
EN MET PASEN op pag. 5 en 6

Mensen die het goede zoeken 
en het goede doen



KERKVERGADERING 2021-2023 
(SYNODAAL PROCES)

Door: Marjan Beenker

Paus Franciscus bouwt aan een kerk waarin iedereen 
kan meedoen. Daarom heeft hij een kerkvergadering 
uitgeschreven om alle mensen over de wereld uit 
verschillende landen met verschillende culturen, 
verschillende ervaringen te horen over de toekomst van de 
katholieke kerk.

De kerkvergadering is niet voor de eeuwigheid maar 
voor dit moment bedoeld. Alle gedoopten zijn geroepen om 
mee te praten: leken, geestelijken en bisschoppen.

Donderdag 10 maart zijn wij als parochie Sint-
Odulphus van Brabant met elkaar in gesprek gegaan over de 
volgende vragen: 
1.  Wat geeft u vreugde in de kerk?
2. Wat zijn uw verlangens voor de kerk in de toekomst?
3.  Waarover zou u eens met paus Franciscus willen praten?

De volgende reacties willen wij aan bisschop De Korte 
meegeven als hij naar Rome gaat:

Veel mensen 
waarderen in de kerk 
het samen vieren, 
gemeenschapszin o.a. 
in de vrijwilligers-
groepen, ruimte voor 
het eigen geweten, 
de Bijbelverhalen die je 
kunnen troosten of inspireren.

Voor de toekomst van de kerk ziet men een  
barmhartige kerk, een inclusieve kerk waar iedereen  
welkom is en een eigen inbreng heeft, zeker ook de jongeren. 
Vraag hen wat ze willen, spreek de taal van jongeren en blijf 
niet hangen in sacramenten, rituelen en regels.

Met paus Franciscus zou men wel eens willen praten 
over menselijkere regels. Over waar hij zijn inspiratie 
vandaan haalt en wat hem hindert in zijn pausschap zoals 
hem dat voor ogen staat.

Door luisteren én gesprek probeerden wij een bijdrage 
te leveren. Ook u kunt nog via een digitale vragenlijst 
meedoen. Ga naar de website www.odulphusvanbrabant.nl
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INFORMATIEAVOND VASTENACTIE

Door: Christianne van de Wal

Maandagavond 7 maart werd het Vastenactieproject  
dat onze parochie dit jaar ondersteunt, gepresenteerd.  
Het thema van de actie is: ‘Je land is je leven’. 

De Vastenactiecampagne staat in het teken van  
het beschermen van landrechten van inheemse volken.  
Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedsel-
zekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Petra Janssen, regiocoördinator van Vastenactie, 
gaf heldere informatie over het project, ondersteund door 

indrukwekkende beelden.  
Ze vertelde over de uitdagingen 
waarvoor bevolkingsgroepen in 
Guatemala, Brazilië en Libanon 
staan in hun strijd tegen overheden 
en grote bedrijven die hun kost-
bare grond opeisen. Ook legde ze 
ons voor dat wij met ons voedsel- en leefgedrag ook min of 
meer bijdragen aan het in stand houden van de exploitatie 
van soja- en palmolieplantages. Ze wilde beslist niemand een 
beschuldigende rol geven, maar haar uitleg over bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van palmolie in vele producten gaf stof tot 
nadenken. Ze beëindigde haar presentatie met het aangeven 
van lichtpuntjes voor de mensen in de betreffende landen. 

Na de pauze vertelde pastor Van Nunen over 
het Hongerdoek van dit jaar met als thema: ‘Geef mijn 
voeten de ruimte’. De achtergrond, de motivatie van de 
kunstenares, en de uitleg van de tekening maakten indruk 
op de aanwezigen. Het feit dat de voet in een kluwen van 
lijnen, al in de chaos, een opwaartse beweging maakt was een 
verhelderende opmerking.

Pastoor Spijkers dankte alle aanwezigen hartelijk voor 
hun komst en inbreng. 

We hebben de Vastenactiecampagne op inspirerende 
wijze ingezet. Veel dank aan alle  betrokken vrijwilligers.

Foto: Maud van der Hamsvoort.



Het bisdom van ’s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit om 
deel te nemen aan de synodale raadpleging. In 2023 zullen 
bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om 
samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst 
van de katholieke Kerk.

‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie 
en missie’. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in 
gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema’s aangereikt. 
U kunt uw gedachten over de thema’s doorgeven. Alleen zo 
kan onze bisschop uw stem laten horen tijdens de synode. 

U kunt vóór 1 mei 2022 uw gedachten doorgeven  
via de link op de website van de parochie:  
www.odulphusvanbrabant.nl → Nieuws → Doe mee met 
de synodale raadpleging. U kunt daar de vragenlijst online 
invullen of u kunt hem ophalen op onze parochiecentra. 

Om een beeld te krijgen hoe onze parochianen over 
de verschillende thema’s denken, hebben we aan een tiental 
mensen één van de thema’s voorgelegd.

Thema 1: Reisgenoten
In de Kerk en in de samenleving staan we zij aan zij 

op dezelfde weg. Om te kunnen spreken over ‘samen Kerk 
zijn’, moeten we ook de vraag stellen wie onderdeel is van dit 
‘samen’ in en buiten de Kerk, om te zorgen dat we niemand 
vergeten.
(Man tussen 30 en 50 jaar) Reisgenoten zijn alle mensen 
binnen en buiten onze gemeenschap, ongeacht hun geaard-
heid, burgerlijke status of religie.

Thema 2: Luisteren
Luisteren vereist een open geest en hart, zonder 

vooroordelen. Het lijkt wel of er tegenwoordig meer wordt 
gepraat dan geluisterd. En als er veel wordt gepraat, worden 
andere geluiden niet meer gehoord. Luisteren is een stuk 
lastiger dan praten. Om goed te kunnen luisteren moet je 
open staan voor de mening van de ander en hier ook geen 
oordeel over vellen. Luisteren is heel belangrijk om ‘samen 
Kerk zijn’ vorm te geven.
(Vrouw tussen 30 en 50 jaar) Bij mij roept het thema luis-
teren met name de ervaring op dat je hierbij je eigen visie en 
oordeel aan de kant moet kunnen zetten en stil moet zijn en 
open moet staan voor hetgeen door de ander verteld wordt. 
Als je dit aandachtig doet, zonder oordeel, kan het soms een 
heel ander licht werpen op dingen. Het kan je eigen beeld en 
werkelijkheid veranderen en veelal ook verruimen. Je moet 
dit wel bewust doen want het is niet makkelijk.

Thema 3:  
De mogelijkheden om 
ons uit te spreken

We zijn allemaal uitgenodigd om met moed en 
vrijmoedig te spreken, verbonden in vrijheid, waarheid en 
dienstbaarheid. Iedereen mag zijn of haar verhaal vertellen. 
Dit natuurlijk in alle vrijheid. Als iedereen mag vertellen wat 
belangrijk is, moet dit verhaal ook ondubbelzinnig in liefde 
kunnen worden ontvangen. Ook moeten we kunnen zeggen 
wat belangrijk is voor ons.
(Vrouw tussen 50 en 60 jaar) De vrijheid van meningsuiting 
vindt haar grens waar de rechten van anderen beginnen.  
Het is belangrijk, dat de Kerk als geheel de moed toont 
telkens weer zich uit te spreken, daar waar individuen en 
groepen in de samenleving het slachtoffer zijn van grensover-
schrijdend gedrag.

Thema 4: Vieren
‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op 

gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering 
van de eucharistie. We vieren ons geloof.
(Man tussen 20 en 30 jaar) Samen vieren spreekt uit wat 
het voor mij betekent: een viering waar we samen aan 
deelnemen. Het vieren brengt de gemeenschap bijeen en 
laat je merken dat je onderdeel bent van die gemeenschap. 
Het vieren geeft dan ook zin om samen te bouwen aan 
de Kerk van morgen. Het gebed en de meditatie in de 
viering brengen mij tot bezinning en zetten me soms aan 
het denken. Ze helpen me om een beter mens te zijn in het 
dagelijks leven.

Thema 5: Medeverantwoordelijk voor missie
Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, 

waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te nemen. 
We zijn allemaal missionaire leerlingen.
(Man tussen 50 en 70 jaar) De missie van de Kerk is mensen 
bij elkaar brengen en verbinden. In alle vrijwilligers, die zich 
op alle mogelijke manieren inzetten voor de gemeenschap, is 
ons geloof zichtbaar. Zelf probeer ik het Evangelie zichtbaar 
te maken door goed te doen en mensen waar mogelijk te 
helpen. Ik zet me in voor de gemeenschap. Hoe we er nog 
meer werk van kunnen maken, weet ik niet. 
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VRAGEN SYNODAAL PROCES VANUIT ONS BISDOM

Voor een synodale Kerk

Synode 
20 21
2023

communio  participatio missio
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Thema 6: Dialoog in Kerk en samenleving
Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, 

maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk. 
(Man jonger dan 20 jaar) De kerk moet midden in het dorp 
aanwezig zijn. Zichtbaar en openstaand voor iedereen: door 
de vieringen, activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten, 
het kunnen doen van vrijwilligerswerk en andere dingen die 
mensen belangrijk vinden. Voor sommigen is de basis het 
geloof, of de wekelijkse samenkomst of alleen het iets goed 
doen voor een ander. Er zijn grote verschillen tussen wat 
mensen denken en belangrijk vinden. Daardoor is een basis 
van het geloof en de wekelijkse kerkgang alleen onvoldoende 
om mensen met elkaar te blijven verbinden. Het is goed om 
te zoeken naar de gezamenlijkheid.

Thema 7: Het gesprek met andere christenen
De dialoog tussen christenen van verschillende 

herkomst, verenigd door één doop heeft een bijzondere 
plaats op de synodale weg. Ondanks de grote verschillen, 
zijn er ook veel overeenkomsten tussen de verschillende 
christelijke kerken. Het is daarom belangrijk om, als we 
spreken over ‘samen Kerk zijn’, ook te spreken over de 
verbondenheid met andere christenen.
(Vrouw jonger dan 20 jaar) Het is voor mij onduidelijk wat 
nu echt bedoeld wordt met ‘samen Kerk zijn’ en verbon-
denheid met andere christenen. Ik denk inderdaad dat het 
belangrijk is om te kijken naar alle overeenkomsten tussen 
de mensen en de verschillende manieren van geloven. Maar 
ook met elkaar te blijven praten, ook als er sprake is van 
een ander of geen geloof. Ook tussen al deze mensen zijn er 
overeenkomsten en kun je van elkaar leren en zo meer met 
de tijd meegaan.

Thema 8: Autoriteit en participatie
Een synodale Kerk is een participerende en mede-

verantwoordelijke kerk. Om samen Kerk te zijn, is het ook 
belangrijk dat er genoeg mensen meedoen en verantwoor-
delijkheid willen dragen. De wijze waarop er leiding wordt 
gegeven binnen de kerk, heeft hier invloed op.
(Vrouw tussen de 30 en 40 jaar met jonge kinderen)  
De geloofsgemeenschap wordt teveel geleid door ouderen. 
Er moeten meer jongere leken, mannen en vrouwen, met de 
kerk verbonden zijn, ook in de leiding en zichtbaar zijn in de 
maatschappij, anders kunnen jongeren niet mee participeren in  
de kerk. Het oude vertrouwde wordt teveel als ideaal gezien. 

Thema 9: Onderscheiden en beslissen
Op een synodale wijze worden beslissingen genomen 

door onderscheiding, gefundeerd op een consensus die 

voortkomt uit de gemeenschappelijke gehoorzaamheid aan 
de Geest. Beslissingen nemen is binnen de Kerk meer dan 
zomaar een keuze maken of een meerderheid van stemmen. 
Er spelen vaak veel belangen, verlangens en emoties mee. 
Het onderzoeken van deze invloeden op de beslissing 
heet onderscheiden. Zo wordt geprobeerd om er achter te 
komen wat de Heilige Geest ons wil zeggen, via de gehele 
kerkgemeenschap.
(Man ouder dan 70 jaar) Het werken of waaien van de 
Geest heeft altijd te maken met vernieuwen, nieuwe  
perspectieven scheppen, openen, een nieuw begin maken. 
De Geest is een voortdurend proces in de mens. De mens  
is feitelijk de Geest die zegt: “Voortdurend werken in de  
Geest maakt tevreden, gelukkig, een betere wereld.”

Thema 10: Onszelf vormen in synodaliteit
De spiritualiteit van samen-op-weg-gaan is geroepen 

een lerend principe te worden voor de vorming van de 
menselijke persoon en van de christen, van families, en van 
de gemeenschappen. Als we samen Kerk willen zijn, samen 
op weg willen gaan, moeten we accepteren dat het niet altijd 
gaat zoals we verwachten. ‘Samen Kerk zijn’ schept ook de 
verwachting dat we veranderen, onszelf vormen, en lerend 
onderweg zijn. Dat is namelijk wat samen-op-weg-gaan van 
ons vraagt.
(Vrouw ouder dan 70 jaar) Praten over:

• loslaten van veel oude regels, teruggaan naar de basis van 
‘samen Kerk zijn’

• bereidheid van kerk om mee te veranderen

• ruimte voor vrouwen/jongeren die actief betrokken willen 
zijn binnen de kerk

• afschaffen celibaat

•  behoud van kerkgebouw als ontmoetingsplaats

• het feit dat het niet om het instituut kerk, maar om de 
gelovigen gaat.
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VIERINGEN  
IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
10 april  10.00 uur  Palmzondag, eucharistieviering met  

zang van Schola Cantorum Sancti Petri
14 april  18.00 uur  Vastenmaaltijd met communicantjes  

van Oirschot en Spoordonk, samen  
met ouders, broers en zussen en met 
zang van kinderkoor De Triangel

 20.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering  
met zang van het Bernadettekoor

15 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg met pastor  
Van Nunen en zang van het Dameskoor

 15.00 uur  Goede Vrijdag, kinderkruisweg met de 
Werkgroep Gezinsvieringen

  Bij goed weer bij de Heilige Eik 
Verzamelen om 14.45 uur bij het 
Pastoraal Centrum

  Bij slecht weer is de kinderkruisweg  
in het Pastoraal Centrum

 20.00 uur Goede Vrijdag, viering met samenzang
16 april  20.00 uur  Paaswake met zang van het 

Bernadettekoor
17 april  10.00 uur Eerste paasdag, eucharistieviering met 

zang van het Projectkoor
18  april  10.30 uur   Tweede paasdag, eucharistieviering met 

blaasorkest C’est la vie

Kapel Sint-Joris, Gasthuisstraat 25, Oirschot
9 april  18.30 uur  Palmpasen, viering door de werkgroep 

en met zang van seniorenkoor  
De Naklank

14 april  16.00 uur  Witte Donderdag, viering met  
pastor Van Nunen en samenzang

15 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg door de 
werkgroep

16 april  18.30 uur  Paaswake door de werkgroep en met 
zang van het Dameskoor

17 april   09.30 uur Eerste paasdag, kleine paasviering 
met pastor Van Nunen en zang van 
kinderkoor De Triangel. Aansluitend 
paaseieren zoeken in de pastorietuin

Kapel van klooster Nazareth, Koestraat 35, 
Oirschot
10 april  11.30 uur  Palmzondag, eucharistieviering  

met Schola Cantorum Sancti Petri

14 april  16.00 uur  Witte Donderdag, eucharistieviering 
met pastoor Spijkers

15 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, viering met  
pastoor Spijkers

16 april  18.00 uur  Paaswake met pastoor Spijkers en 
pastor Van Nunen

17 april  11.30 uur Eerste paasdag, viering met pastoor 
Spijkers en pastor Van Nunen

18 april  11.30 uur Tweede paasdag, viering met  
pastor Van Lieverloo

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
10 april 11.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met 

palmwijding met pastor Papenburg en 
zang van het Lidwinakoor

14 april 18.00 uur  Witte Donderdag, kinderviering met 
Paul van der Hamsvoort, voor alle  
Bestse communicantjes, ouders, broers 
en zussen en andere belangstellenden, 
met aansluitend een vastenmaaltijd

15 april 15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde
16 april 19.00 uur Paaswake met pastor Papenburg en  

zang van het Lidwinakoor
17 april 11.00 uur Eerste paasdag, eucharistieviering  

met pastor Papenburg en zang van  
het Lidwinakoor

Voor de avondviering op Witte Donderdag en op tweede 
paasdag verwijzen wij u graag naar de Sint-Odulphuskerk. 

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best 
9 april  17.00 uur  Palmzaterdag, viering met palmwijding 

en volkszang 
10 april  09.30 uur  Palmzondag, viering met palmwijding  

en zang van het Sint-Odulphuskoor
13 april  19.00 uur  Viering met boeteviering
14 april  19.00 uur  Witte Donderdag, viering met 

volkszang
15 april  15.00 uur  Goede Vrijdag, kruisweg en kruis-

hulde, en met zang van een cantor
16 april  19.00 uur  Paaswake met zang van het 

Sint-Odulphuskoor 
17 april 09.30 uur Eerste paasdag, familieviering met zang 

van kinderkoor De Gouden Appeltjes
 11.00 uur Viering met zang van het ZLTO-koor
18 april  09.30 uur  Tweede paasdag, viering met orgelspel

Meer ‘Vieringen in de goede week  
en met Pasen’: zie pagina 6.



AGENDA

• Op 13 april om 19.30 uur wordt in de Sint-Petrusbasiliek 
de Matthäus Passion uitgevoerd door Kempenkoor, 
Barokorkest La Sorpresa, solisten, en het Jongenskoor 
Dalfsen. Voor kaartjes:  
www.matthauspassionoirschot.nl of Visit Oirschot.

• Op 29 mei vieren wij het gouden priesterjubileum  
van pastoor Spijkers.

• Op 12 juni zal er een gezamenlijke viering zijn van  
onze parochieheilige Sint-Odulphus.

Nadere berichtgeving vindt u in de plaatselijke 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

JEZUS EN WIJ  
IN DE  
GOEDE WEEK  
2022

Door: Wim Weren,
emeritus hoogleraar  
Bijbelwetenschappen

Door zijn menselijkheid en godsvertrouwen
is Jezus een toonbeeld geworden voor velen.
Aan hem zien we wie wij zelf zijn
en zo zien we ook waar God voor staat.

Hij trok vrijelijk op met marginale figuren, 
die men toen graag ‘zondaars’ noemde, 
maar bij voorkeur met hén deelde hij zijn tafel.
In woord en daad maakte hij waar, dat ons leven
draait om recht, barmhartigheid en trouw.
Zo kreeg hij vele volgelingen, vrouwen en mannen,
die erkenden dat hij gedreven werd door Gods geest.

Na een gewaagde actie op het tempelplein 
waarmee hij de openbare orde en de cultus verstoorde,
werd hij opgepakt en uitgeleverd aan Pontius Pilatus,
die als de dood was voor oproerkraaiers.
Deze zetbaas van de keizer liet hem kruisigen.
Daarmee leek het alsof de nog jonge Jezusbeweging
weldra zou doodbloeden, maar niets was minder waar.

Binnen enkele dagen na zijn dood hebben zijn volgelingen, 
vrouwen voorop, tot hun eigen verbazing ervaren
dat Jezus méér leefde dan ooit tevoren. 
Razendsnel gingen ze nieuwe geloofsgroepen vormen 
en trokken ze de wijde wereld in om anderen te winnen 
voor de overtuiging dat Jezus blijvend een spilfunctie vervult 
als we de nieuwe wereld van God van de grond willen tillen.

In zijn geest gaan wij verder, solidair met onze nabije naasten
en ook met mensen buiten onze eigen kleine kring.
Geworteld in het Mysterie dat de bron is van ons bestaan,
in het besef dat God daar woont waar wij Hem binnenlaten
en dat God nergens anders wil zijn dan waar wij zijn.
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H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, 
Middelbeers
9 april 19.00 uur Palmzondag, viering
10 april 10.00 uur Palmzondag, viering
14 april 17.30 uur Maaltijdviering met communicantjes
 19.00 uur Witte Donderdag, viering
15 april 19.00 uur Goede Vrijdag, viering
16 april 20.30 uur Paaswake
17 april 10.00 uur Eerste paasdag
18 april 10.00 uur Tweede paasdag

Vervolg ‘Vieringen in de goede week en met Pasen’.


