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De Kapel van de Heilige Eik – The Green Man
Toen ik dertien jaar geleden mijn atelier van
stad, Tilburg, naar platteland, landgoed
Baest, verhuisde en ik de omgeving ging
verkennen, kwam ik al gauw op een van mijn
fietstochten terecht bij de kapel van de Heilige
Eik. Wat een bijzonder spiritueel oord is dat.
Het was winter, er lag een prachtig wit tapijt
rondom de kapel en misschien was het wel
daardoor dat de ‘wachters’ mij meteen
opvielen. De wachters zijn de portretten op de
pilaren, in steen uitgehouwen gezichten waar
bladeren en druiventrossen uit de mond
groeien.
Het is de zogenaamde The Green Man, een mythologische voorstelling van een gezicht (soms een
volledige gestalte) met takken en bladeren als baard- en hoofdhaar. Hij is de geest van het woud,
het aura rondom plant en boom. In vroegere tijden bracht men eerst een offer aan The Green Man
alvorens de akker in te zaaien. De kleur groen staat dan ook voor vruchtbaarheid en groei.
Een heel oud symbool dus, maar ook heel actueel; The Green Man is vandaag de dag ook een
symbool voor het rentmeesterschap over de natuur, een waarschuwende profeet die ons
terechtwijst voor onze plundering van de rijkdom van de natuur.
Drie jaar geleden ben ik gevraagd door abdij O.L.V. van Koningshoeven om twee glas-in-loodramen
te ontwerpen voor het nieuwe waterzuiveringsgebouw van de
Biomakerij. Met de Green Man van de Kapel van de Heilige Eik
in gedachten ontwierp ik voor deze ramen twee maal The Green
Man: naast de gebruikelijke Green Man in het groen ook een
Green Man in het rood.
Want het groen als huidskleur staat dan wel voor groei en
vruchtbaarheid, het groen kan ook verdorren en doods kleuren,
ja rood kleuren: een vuurrood aangelopen Greenman met
hoornen, getuige van een ecocide, des duivels over hoe wij
mensen de natuur ontregelen, beledigen en vergiftigen met onze
pesticiden in de intensieve veehouderij en akkerbouw.
Maar gelukkig is er nu een transitie gaande, een poging tot
herstel van het verbond mens - natuur en is de Biomakerij van
Koningshoeven met haar hergebruik van afvalwater daar een
voorbeeld van. En daarom positioneerde ik in het hart van het
roosvenster de optimistisch-groen-gekleurde Green Man.
En zo heeft ook Oirschot met de Kapel van de Heilige Eik een
heel bijzondere bewoner-wachter, die waakt over het
natuurschoon rondom.
Marc Mulders, Beeldend Kunstenaar, Oostelbeers
Foto’s Marc Mulders

Rust op Baest
Kunstenaar Marc Mulders komt op voor het behoud van de natuur, met name ook voor de
natuurwaarde van Landgoed Baest, waar hij woont en werkt. In een brief aan het bestuur van het
landgoed, aan de burgemeester en de pastoor van Oirschot, sprak hij zijn ongerustheid uit over het
toenemend verstoren van de rust van dit natuurgebied. Hij signaleert met name de achteruitgang
van de zandweg, het verlengde van de Dr. Jan van de Mortellaan door sluipverkeer, quads en
crossmotoren. Enkele gezichtspunten en citaten uit zijn brief:
“Baest Natuurschoon is niet al te groot, maar wat een
pracht en importantie voor deze regio!” Op en naast
de zandweg komen natuur en bezoeker in de knel.
Doordat de gemeente Oirschot na een regenbui
steeds maar wit zand aanvoert op de kapotgereden
zandweg, “is er echt een ‘Zandvoortcircuit met
strandzand’ ontstaan: een bospad onwaardig. Ook is
er niets over van een sfeer van rust en spiritualiteit,
juist nu de Theresiakapel weer straalt doordat de
dicht gemetselde ramen geopend zijn en een
gekleurd licht goed doet voor alle passanten” en de kapel is opgenomen in een etappe van
Pelgrimspad 2 van Wandelnet.nl. “Het geeft geen pas dat langs deze stilteplaats sluipverkeer,
mammoetmesttanks, crossmotoren e.a. voorbijrazen en wandelaars uit de Beerzen en Oirschot en
pelgrims gevaarlijk en brutaal opzij worden gedirigeerd.”
We moeten respectvol en verantwoord omgaan met de drie belangrijke spirituele kernen die
Oirschot op en bij landgoed Baest rijk is: de Kapel de Heilige Eik, de natuurbegraafplaats ‘Bos van
de Heilige Geest’, en de Theresiakapel.
De nieuwe ramen van de Theresiakapel zijn onlangs ingezegend door pastoor Spijkers. “Laat deze
zegening de voorbode zijn van het verder stil en waardig maken van dit stukje schone natuur,
waaraan de mensen, zoveel Oirschottenaren, juist nu veel behoefte hebben: die weinige plaatsen
waar niet het (sluip- en cross)verkeer op de eerste plaats komt, maar haar antipode: rust,
inspirerende natuur en (glas-in-lood)licht.”

Waken in de Advent
We zijn al een aantal jaren gewend om op de maandagavonden in de Advent in de basiliek een
wake te houden om ons voor te bereiden op het feest van Kerstmis. Vorig jaar was dat, ten gevolge
van covid, niet mogelijk, maar nu willen we dat wel weer oppakken. Dit keer houden we de wakes
niet in de basiliek, maar in de intiemere en warme kapel van Sint Joris.
Op de maandagavonden 29 november en 6, 13 en 20 december houden we een adventwake met
bezinnende teksten, gebed, een lichtritus, een beeldmeditatie (foto’s en korte teksten) en een lied
en/of muziek rond een bepaald thema. Die thema’s zijn respectievelijk: Wachten, Op reis, Moed
houden en Kind van het Licht.
De aanvang van de wakes is 19:00 uur, en ze duren ongeveer 3 kwartier. U bent van harte welkom.
Ook mensen van de andere torens verwelkomen we graag in de kapel van Sint Joris, ingang: de
kleine zijdeur in de Gasthuisstraat.

Afscheid van Corry Foole
Op zaterdagavond, 16 oktober, de eerste keer dat we als parochie na de toen
geldende coronamaatregelen weer een viering in de kapel van Sint Joris
hielden, hebben we afscheid genomen van Corry Foole. Zij was in 2005
gestopt met haar betaalde functie als hoofd van de activiteitenbegeleiding in
Sint Joris en vanaf die tijd heel intensief betrokken bij de Sint-Joriskapel. Ze
was er allereerst koster, maar daarnaast ook lector, ze zorgde voor het
wassen van de kleding van pastores, voor kaarsen, een bloemetje,
versiering, het poetsen van de kapel, etc. Haar bewogen en betrokken
aanwezigheid werd door vele parochianen in en rond Sint Joris enorm
gewaardeerd. De pastores bedankten haar heel hartelijk met bloemen, een
beeldje, een kaars, warme woorden, en Toos en Christianne eerden haar met
een gedicht. Corry zelf dankte op haar beurt de pastores en vele anderen
voor de attenties en voor alle vriendschap die zij van de parochie heeft ervaren. Ze liet weten dat
men haar altijd om advies kan vragen; ze woont, en blijft gelukkig ‘in de buurt.’
(foto L. v.Overdijk)

Wij gedenken onze overledenen…
Oirschot/Spoordonk
7 oktober
Max Meeuwissen
11 oktober
Christien Smits – van Uden
12 oktober
Frits Meeuwis
12 oktober
Maria Netten – van Gils
14 oktober
Janus van Rijzewijk
22 oktober
Martha van Brunschot – Latijnhouwers
25 oktober
Pro van Drunen
9 november Jan Verhagen

89 jaar
64 jaar
90 jaar
100 jaar
97 jaar
97 jaar
89 jaar
88 jaar

Sint-Odulphuskerk, Best
8 oktober
Riet Gijselhart – Richters
13 oktober
Dini van Gardingen – de Turck
14 oktober
Martien van de Meulengraaf
15 oktober
Tiny Scheepens – Jacobs
15 oktober
Thea Sleegers – Russens

87 jaar
94 jaar
84 jaar
89 jaar
83 jaar

Wij verwelkomen onze gedoopten…
Oirschot/Spoordonk
24 oktober
Zayden Schellens
zoon van Marvin Schellens en Marciana de Bie
31 oktober
Ethan Verbruggen
zoon van Gijs Verbruggen en Merna Balacuit – Verbruggen
31 oktober
Job van den Oever
zoon van Sander van den Oever en Linda van den Oever – de Leest
14 november Nomi van Vroenhoven
dochter van Eric van Vroenhoven en Mieke van Vroenhoven – Coppelmans
Odulphuskerk, Best
9 oktober
Tom van den Hout
10 oktober
Tycho Damen
Mees Evers
16 oktober
Willem van Rijssel
24 oktober
Saar en Ties van Heerebeek
24 oktober
Vesper van Laarhoven.
30 oktober
Emma Goss
Katie Jarjoura

Terugblik vanuit de Sint-Odulphuskerk…
Op zaterdag 2 oktober hebben wij een gezellige dankviering gehouden met alle communicanten van
2020 en 2021. Daarna stond voor iedereen de frietkar in de tuin van de pastorie.
Op 4 oktober, het feest van Sint Franciscus en Werelddierendag, hebben wij een dierenzegen
aangeboden bij de kapel in de Vleut.
Op zondag 31 oktober hebben wij met de nabestaanden een gedachtenisviering gehouden voor al
onze dierbaren overledenen van 2020 en 2021. Aansluitend hebben wij de graven gezegend op het
kerkhof.
Allerheiligen en Allerzielen hebben wij op de dag zelf gevierd. Met Allerzielen hebben we voor het
eerst een wake gehouden, waarbij iedereen bij de doophoek in de kerk in een kring zat. Het was
een moment van warmte en troost.
Op zaterdag 6 november werd weer het Militair Requiem gehouden in onze kerk, dit jaar met als
voorganger de nieuwe legerbisschop Mgr. Everard de Jong.
Op zaterdag 6 november was ook de presentatieviering van 21 vormelingen, die op 20 november
het sacrament van het vormsel zullen ontvangen in de Sint-Antoniuskerk.

…en vooruitkijken in Best
Sinterklaasviering in Best
Op zondag 28 november 2021, de eerste zondag van de Advent, is er om 9:30 uur een speciale
Sinterklaasviering in de Sint-Odulphuskerk. De viering is bedoeld voor het hele gezin en wordt
opgeluisterd door zang van ons kinderkoor De Gouden Appeltjes.
Misschien brengt Sinterklaas aan het einde van de viering ook wel een bezoekje aan onze kerk?
Op weg naar Kerstmis
Vanaf zondag 5 december staat er op het plein voor de kerk weer een mooie grote kerstboom.
Hierin kunnen alle Bestenaren, jong en oud, foto’s, goede wensen voor anderen, maar ook zomaar
een mooie boodschap of gedicht hangen. Dit jaar is er een samenwerking met de gemeente Best en
worden er ook wensenbomen geplaatst op het Wilhelminaplein en bij het winkelcentrum bij de
Rendierhei.

Rode kerken op Red Wednesday
Op woensdagavond 24 november 2021 worden veel kerken en
gebouwen in de wereld rood aangelicht. Zo willen ze aandacht
vragen voor godsdienstvrijheid. De verlichting is onderdeel van
Red Wednesday, Rode Woensdag, een initiatief van de roomskatholieke organisatie Kerk in Nood, die opkomt voor vervolgde
christenen. Rood is de kleur van martelaren, vandaar.
Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in
werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van
vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof of
afkomst. Helaas moeten we constateren dat wereldwijd steeds
meer van dergelijke schendingen voorkomen.
Ook de Sint-Odulphuskerk en de Sint-Petrusbasiliek worden die
avond rood aangelicht.
In de kerk in Best worden van circa 18:00-20:00 mooie foto’s
getoond, kunt u naar muziek luisteren en een kaars aansteken.
Daar zal koffie en thee worden geschonken.

Jubileum pastor Van Nunen
Toespraak van Gerard Beenker, voorzitter parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
Eerwaarde pastor van Nunen, beste Wilfred
Allereerst wil ik je van harte feliciteren met het 25 jaar werkzaam zijn in het gebied van de parochie
Sint-Odulphus van Brabant, eerst als pastoraal medewerker en vanaf 2001 als diaken. Als diaken
vier je dus je vierde lustrum. In de felicitaties wil ik ook graag jouw vrouw Marga, je drie kinderen,
hun partners en je kleinkind betrekken.
Toen ik over deze toespraak nadacht, realiseerde ik mij dat we niet alleen jou en je gezin mogen
feliciteren, maar in feite de hele parochie, dat we jou als diaken en pastoraal medewerker hebben.
Wij zijn blij met jou.
Je hebt er in het verleden heel bewust voor gekozen om één standplaats te hebben voor jouw werk.
Dat is Oirschot geworden, de plaats waar je bent opgegroeid. Je vindt het heel belangrijk om de
mensen persoonlijk te kennen en er voor hen te zijn wanneer ze het moeilijk hebben maar ook
wanneer er wat te vieren valt. Je kent ongeveer alle families in Oirschot. In de jaarlijkse gesprekken
die ik met je heb gevoerd was je op dit punt heel duidelijk. Veranderen van werkplek is niets voor jou
omdat je dan het persoonlijke karakter van je werk dreigt kwijt te raken.
Als persoon ben je sterk gegroeid in jouw functie. Dat wil ik toelichten aan de hand van een vijftal
voorbeelden.
1.
Familiepastoraat. Een van jouw taken in het pastorale team is het gezinspastoraat, proberen
jongeren meer bij de kerk te betrekken. Daarvoor is M25 opgericht in navolging van andere
jongerengroepen in het bisdom. Wel vind je het moeilijk om de jongeren te bereiken. Zo zei je een
keer tegen mij: “Wellicht moeten we als oudere garde niet proberen een toekomstige kerk te creëren
voor onze kinderen”. Dat is wellicht ook de reden waarom jij je hebt ingezet om een jonge persoon
te zoeken om samen met jou het familiepastoraat in te vullen. We zijn dan ook blij dat Paul van der
Hamsvoort het team onlangs is komen versterken.
2.
Teamleider van het pastoresteam en de rechterhand van pastoor Spijkers. Je zit de
vergaderingen van het pastoresteam voor en neemt initiatieven tot het verbeteren van de manier

van werken. Je bent de auteur van het pastorale deel van het beleidsplan. In de
parochiebestuursvergaderingen verwijst pastoor Spijkers regelmatig naar ideeën van jou.
3.
Je maakt je sterk voor de diaconie. De kerk moet er zijn voor de medemens. Ook moeten we
als kerkgemeenschap een duidelijker standpunt durven innemen of acties ondernemen voor
vluchtelingen of mensen die aan de rand van de maatschappij staan. We hebben verschillende
keren gesproken over de rol die de parochie hierbij zou kunnen spelen.
4.
De Groene Kerk. De laatste jaren ben je heel duidelijk in je boodschap
dat we als mensen een grote verantwoordelijkheid hebben om de aarde goed
door te geven aan onze kinderen. Je refereert hierbij vaak aan de encyclieken
van Paus Franciscus “Laudato Si” en “Fratelli Tutti”, waarin de paus oproept om
met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Je bent actief in
een parochie-brede werkgroep die plannen ontwikkelt en uitvoert om iets te
doen aan het verbeteren van de wereld. De bakken in het kerkportaal voor
plastic flessen waarvan de opbrengst is bestemd voor Plastic Soup Foundation
is hiervan een voorbeeld. Het opvangen en hergebruiken van regenwater is een
ander voorbeeld.
5.
Je bent al een aantal jaren de bisschoppelijk gedelegeerde van alle
permanente diakens in bisdom den Bosch, waardoor je in de gelegenheid bent
om je ervaringen ook te delen met anderen.
Beste Wilfred, wij zijn blij met jou, met jouw inzet voor de mensen in de parochie, met je drive om
mensen te motiveren om beter voor de natuur te zorgen, en met je ambitie om mensen te
inspireren om de leer van Christus na te volgen. Je bent een echte apostel. Ik denk ook dat je om
die reden bent gaan vissen.
Graag willen we als parochie ook jouw vrouw Marga bedanken, die jou steunt om je functie te
vervullen op de wijze waarop je dat wilt doen. Als dank willen we haar daarom een bosje bloemen
aanbieden. Tenslotte willen we, als parochie, jou ook een cadeau overhandigen en wel een cheque
voor een bijdrage voor een weekje vakantie met je gezin.
Nogmaals gefeliciteerd en laten we dat onderstrepen met een applaus voor jou.

De zilveren pastor
Tweespraak van Toos Habraken (1) en Christianne van de Wal (2) tijdens de viering van het
zilveren jubileum van pastor Wilfred van Nunen
1 Toch skon zo’n viering vende gij de ok nie. Zo’n viering
waarin iemand in ut zünneke wordt gezet.
2 Ja prachtig is het, en na 25 joar mag dat ok wel is gebeuren.
Ünne zilveren pastor dat makte toch nie iederen dag mee.
1 Ja en wa vur inne, inne die van samenwerken houdt, die
samen kerk zijn hoog in zijn vaandel hi staon.
2 Ja en dat nie alleen, hij is ok altijd op zoek naar nieuwe
dingen die verbinden.
1 O, pleisters, verbandgaas, touw of wa bedoelde gij nou
eigenlijk?
2 Nee niks van da alles. Ik bedoel da hij zo van de natuur en
de kerk houdt, da hij da samenbindt, in allerlei ideeën. B.v.
laudato si en groene kerk, opschoondagen met de jeugd.
Plastic fleskes inzamelen om de soup tegen te gaon.
1 De soep tegengaan? Het wordt hoe langer hoe gekker.
2 Nee nie de soep, mar de plastic soup in de zee en de
oceaan. Die troep zorgt ervoor dat alle vissen en ut leven onder
water ut loodje leggen.
1 Ach Ja, natuurlijk, hij is vur de natuur hij wil ok zelf nog un
viske kunnen vangen in gezond, zuiver water. En bomen en
struiken zijn belangrijk voor al het leven wat er is. Ook de lucht die wij allemaal inademen daar
moeten we ook heel zuinig mee omgaan.
2 Precies, en hij is de inspirator van veel werkgroepen, iemand die er is voor zijn mensen. Die
achter ze staat die er is vur iedereen. Samen met pastoor Spijkers is hij de grote kracht van de
parochie. Een ijzersterk duo. Waar we zuinig op moeten zijn.
1 Wat ook zo mooi is: hij is ook iemand van symbolen zoals het licht, kaasjes opsteken. Dat geeft
vaak een meerwaarde aan een gebeurtenis. Zoals we in de viering hebben gedaan met de
zevenarmige kandelaar. Zo mooi en betekenisvol.

2 Ja nou staan wij Wilfred hier wel op te hemelen, maar wat zou hij zijn zonder Marga, toch ook
maar een menneke alleen, mee zunne ziel onder zijn erm?
1 Dat is waar, Wilfred kan zo zijn werk doen, omdat hij zich bij alles wat hij doet gesteund weet
door Marga, en de kinderen.
2 Toch ook heel belangrijk, hij is ook al opa, zie hem daar zitten te glunderen, de trotse opa van
Kai. Ja en terecht, wij weten hoe het voelt om kleinkinderen te mogen ontvangen.
1 Zijn werk wordt er alleen nog maar beter van, nou zet hij zich nog meer in voor een goei groene
kerk. Om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen zodat de generatie na ons ook een mooie
wereld en een goed klimaat krijgt.
2 Mèrége dan ziede Wilfred wir op zun fietske dur ut dorp rijden van huis naar het pastoraal
centrum, naar de zusters, naar Sint Joris of naar een of ander bijeenkomst van un werkgroep. Een
druk bezet baoske, altijd op pad vur de parochie.
1 Het is mar goed dat ie ook af en toe ertussenuit kan om op ut water te relaxen. Ondertussen wa
vissen probeert te vangen en efkes de heel parochie kan vergeten om zijn accu weer op te laden.
2 Bij terugkomst is hij weer as nieuw en kan hij er weer tegenaan dan is hij alle goei en minder goei
dingen weer de baas.
1 Maar wa denkte, zullen we onderhand nie ophouwe mee ons gepreek, de mensen uit de parochie
weten allemaal hoe Wilfred is en goeie wijn behoeft geen krans.
2 Goed gezeed, we stoppen ermee.

Dankjewel!
Op 1 november, Allerheiligen, was het precies 25 jaar geleden dat ik
als pastor in dienst ben gekomen van de parochies van Best en
Oirschot. De pastoraatsgroep had een prachtige viering voorbereid,
het Bernadettekoor zong mooie bijpassende liederen en bovenal…
heel veel mensen waren naar de kerk gekomen. Het werd een
hartverwarmende viering met veel gemeenschapszin! Hoogtepunt
was het in ontvangst mogen nemen van een nieuwe, door Toos
Habraken gemaakte diakenstola, met vissen en een groene kerk erop
afgebeeld. Ook tijdens de drukbezochte receptie in “De Beurs”, maar
ook thuis in de brievenbus, mocht ik heel veel felicitaties in ontvangst
nemen. Ik voel me dan ook gedragen en gesterkt om de toekomst in
onze mooie parochie met veel zin en vertrouwen tegemoet te zien.
Samen met u allemaal!
Iedereen hartelijk dank voor alle lieve woorden en hartelijke attenties,
ook namens Marga en ons gezin. Allerheiligen 2021 is voor ons een
onvergetelijke dag geworden!
Pastor Wilfred van Nunen

Gelezen…
God heeft een gezicht (naar Manu Verhulst, Vlaamse priester/dichter)
Er was een tijd dat de mensen in deze korte dagen bij het schemerlicht en bij het halfopen deksel
van de kachel niet anders deden dan verlangen: een oeroud verlangen naar de lente en het lengen
van de dagen.
Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer met schemerlicht en gekleurde kaarsen.
Maar ons verlangen is zoveel meer, reikt zoveel verder dan de lente en het lengen van de dagen.
Wij verlangen in de duistere berichten van onze dagen naar een land en een leven
zonder angst en leugen.
Laat morgen al het duister opgehelderd zijn, de diepste oorzaken ervan bekend,
de juiste besluiten gevallen en oordelen geveld, zodat ons land gezond, herademen kan.
Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek, onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht,
de lente uit de winter.
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht.
Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de mensen: onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid
een onbehagen en een weerstand en die wil om eindelijk en voorgoed gerechtigheid te maken.
Wij bidden om advent, om licht dat groter is dan het licht van de mensen
en om liefde uit den hoge, mooier dan de lente!

