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Uitnodiging: Synodaal proces in de parochie
Op donderdag 10 maart aanstaande, aanvang 19.30 uur, organiseert
onze parochie Sint-Odulphus van Brabant in Zalencentrum Prinsenhof
in Best een gespreksavond in het teken van het synodaal proces (zie
ook hieronder). Paus Franciscus nodigt alle katholieken uit om mee te
denken over de toekomst van de katholieke kerk. In het najaar van
2023 komen de bisschoppen bijeen om de bevindingen die zij hebben
opgedaan met elkaar en met de paus te delen.
Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap,
participatie en missie.
We beginnen de avond met enkele fragmenten uit een lezing van prof. Myriam Wijlens, een
Nederlandse theologe die nauw aan het synodaal proces verbonden is. Daarna gaan we in kleine
groepjes met elkaar in gesprek over fundamentele vragen die te maken hebben met de toekomst
van de kerk. Zoals: waarom voelt u zich betrokken? Wat schenkt u vreugde in de kerk en wat juist
niet? Wat zou er met het oog op de toekomst mogen en misschien wel moeten veranderen?
De bevindingen van deze avond worden gebundeld een aangeboden aan onze bisschop, Mgr.
Gerard de Korte. Hij neemt onze bijdrage graag in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen
tijdens de synode. Allen van harte welkom op 10 maart!

Synodaal proces
Paus Franciscus bouwt aan een kerk waar iedereen kan
meedoen. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel, maar
alles begint met luisteren. Daarom lanceerde hij een synode
over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk, die voor het
eerst in de geschiedenis start met lokale gespreksrondes.
Iedereen, hoe nauw of los ook verbonden met kerk en geloof, is
welkom om mee na te denken en mee te praten.
Het gaat met name over de vraag hoe gelovigen meewerken en
inspraak kunnen krijgen. Het is geen debat met argumenten.
Het gaat er niet om wie gelijk heeft, wel om ieders ervaring en
wat de heilige Geest daar doorheen wil zeggen.
Het synodaal proces heeft een dubbel doel:
- op lokaal (parochie)niveau: een verfrissend gesprek met elkaar, waardoor je elkaar beter
leert kennen en een nieuw elan ontstaat.
- een echo laten klinken naar het bisdom toe, als input voor de volgende fase van de synode,
wanneer de bisschoppen met elkaar in gesprek gaan over de echo’s uit hun bisdom. Dat
staat gepland voor oktober 2023 in Rome.
Ons bisdom Den Bosch is het enige Nederlandse bisdom dat internet gebruikt om zoveel mogelijk
mensen te bereiken. In samenwerking met onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam
is een programma ontwikkeld waarop verslagen van groepsgesprekken kunnen worden ingevuld en
ook individuelen hun bijdrage kunnen leveren.
Bisschop Gerard de Korte: “We willen proberen het hele proces, dat door corona enigszins
vertraagd is, tot aan mei met deze weblink een boost te geven. Dat doen we in de hoop dat een
groot aantal katholieken, maar ook protestantse christenen en andere mensen van goede wil, zo
veel mogelijk mee gaan doen, in de lijn van wat paus Franciscus van ons vraagt. (…) De paus heeft
ons als bisschoppen de opdracht gegeven te luisteren, zonder te censureren of in eerste instantie te

oordelen. Wij zullen als bisdom de resultaten ook publiceren en een zo compleet mogelijk beeld
doorgeven.”
Het bisdom Den Bosch geeft uitdrukkelijk de mogelijkheid om mee te praten over alle tien door het
Vaticaan aangereikte thema’s.
Dat is opvallend, want de Nederlandse bisschoppen hebben uit die tien thema’s in september een
drietal onderwerpen geselecteerd waarover in de Nederlandse bisdommen gesproken kan worden.
De meest spannende thema’s, die juist met het thema synodaliteit (medewerking en inspraak van
gelovigen) te maken hebben, blijven daar echter buiten beschouwing.
Bronnen: Nederlands Dagblad 12 februari 2022; www.kerknet.be 15 februari 2022;
www.bisdomdenbosch.nl

Veertigdagenwakes
In de veertigdagentijd hebben we in Oirschot al vanaf 2018 veertigdagenwakes gehouden. Vorig
jaar hebben we, vanwege de coronamaatregelen, de wakes opgenomen in de basiliek en
uitgezonden via de website en de lokale omroepen.
Dit jaar gaan we de veertigdagenwakes houden in de kapel van Sint Joris in Oirschot (ingang
Gasthuisstraat). Gelukkig kunnen we hierbij iedereen weer welkom heten.
Op 5 maandagavonden, aanvang 19:30 uur, bezinnen we ons op de weg naar Pasen met muziek,
teksten, het ontsteken van licht, gebed en beeldmeditatie.
Omdat op 7 maart de Informatieavond rond de Vastenactie wordt gehouden (zie elders in dit blad),
starten de wakes op maandag 14 maart, steeds met een ander thema als leidraad:
14 maart: Bekoring en bekering
21 maart: In een ander licht
28 maart: God ontmoeten
4 april: Vergeving
11 april: Jezus geeft zichzelf
Van harte welkom!

Eerste Communie en H. Vormsel in Best
Door de versoepeling van de maatregelen hebben we de voorbereiding voor het Vormsel weer
opgepakt: de Vormselviering zal gehouden worden op zaterdag 12 maart om 19.00 uur in de
Heilige- Antoniuskerk.
Ook de voorbereiding op de Eerste Communie is opgestart. U kunt uw kind(eren) nog aanmelden tot
uiterlijk 23 februari a.s.
De Eerste Communie vindt plaats op zondag 22 mei in de Sint-Odulphuskerk. Meer informatie is te
verkrijgen op de parochiecentra of via de mail: communie.best@odulphusvanbrabant.nl

Vervanging lampen in de torenklok van de Sint-Odulphuskerk
De lampen van de torenklok zijn sterk verouderd en dienen vervangen te
worden. Gelukkig is de bekabeling nog goed, maar dienen de 48 lampjes
vervangen te worden. Ook de verlichting van de 4 kleine en 4 grote wijzers
dient vervangen te worden. Het vervangen van de verlichting staat nu
gepland voor dit voorjaar. Hier is echter nog veel geld voor nodig.
Ook u kunt ons steunen bij het vervangen van de lampen in de torenklok
van de Sint-Odulphuskerk. U maakt dan kans op een exclusieve
rondleiding over de gewelven van de kerk met een geweldig
uitzicht over Best. Als afsluiting is er een heerlijk kopje koffie of thee met
Brabantse lekkernij.
Hoe kunt u deelnemen:
1. Scan de QR-code hiernaast, selecteer de SintOdulphuskerk en maak een bedrag over o.v.v.
postcode en huisnummer en vermelding ‘vervanging lampen torenklok’.
2. Maak een bedrag over op rekening: NL30 RABO 010.70.12.049 o.v.v.
‘vervanging lampen torenklok’ met daarbij uw postcode en huisnummer.
3. Doe een contante bijdrage in een envelop met hierop uw naam en
adresgegevens en geef deze af bij het parochiecentrum.
We hopen dit voorjaar de vervolgactie in te kunnen plannen om de lampjes
te vervangen en houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Belastingvoordeel met uw kerkbijdrage
Omdat onze parochie Sint-Odulphus van Brabant een 'Culturele
ANBI' is, is uw kerkbijdrage, boven een bepaalde drempel,
aftrekbaar van de belasting.
Indien u minimaal 5 jaar lang eenzelfde bedrag wilt bijdragen en
u hiervoor een schriftelijke overeenkomst met onze parochie
aangaat, dan is uw gift aan de parochie 100% aftrekbaar. U
hoeft hiervoor alleen een formulier in te vullen en naar het
parochiecentrum te sturen. Meer informatie vindt u op
https://www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/algemeen/donaties/ .
Of neem contact met de administratie van het parochiecentrum
via finadmi@odulphusvanbrabant.nl of (0499) 571 250 (maandag t/m vrijdagochtend van 9-12 uur).

Wij gedenken onze overledenen…
Sint-Petrusbasiliek Oirschot/Spoordonk
18 januari
Cor de Groot – Erven
20 januari
Paul Aarts
21 januari
Philippe Champeau
22 januari
Riet Kemps – Vingerhoets
12 februari
Harrie van Oirschot

91 jaar
76 jaar
72 jaar
81 jaar
99 jaar

Sint-Odulphuskerk, Best
14 februari
Pieta van der Velden – van der Heijden
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
2 december Cor Deenen – van Aaken
27 december Corry Kanters – Klaassen
7 januari
Kees de Kroon

93 jaar

88 jaar
79 jaar
80 jaar

Wij verwelkomen onze gedoopten…
Sint-Petrusbasiliek Oirschot/Spoordonk
6 februari
Elena van Gerven,
dochter van Willem van Gerven en Renée van Gerven-Donkers.
Heilige-Antoniuskerk, Best
20 februari
Bob Dijstelbloem
Sint-Odulphuskerk, Best
23 januari
Cody van de Braak

Informatieavond Vastenactie 2022
Sinds kort is er parochie-breed (Oirschot, Spoordonk, Best,
De Beerzen) een werkgroep in het leven geroepen die
allerlei activiteiten organiseert rond diaconie: oog en oor
voor mensen in nood.
De jaarlijkse Vastenactie is een belangrijk programmapunt van deze werkgroep.
De werkgroep nodigt u uit voor een informatieavond over de komende Vastenactie. Deze avond
wordt gehouden op maandag 7 maart, aanvang 19:30 uur in ’t Zand Brabant Gastvrij, Bestseweg 52
in Oirschot.
Vastenactie vraagt aandacht voor de moeilijke omstandigheden waarin mensen, waar ook ter
wereld, moeten leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere
mensen verbeteren: even minderen voor een ander.
De aandacht van Vastenactie gaat dit jaar uit naar het belang van landrechten voor mensen in
Guatemala, Brazilië en Libanon.
De lokale bevolking in die landen delft vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven
die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor het welzijn van deze mensen.

In Guatemala worden waterkrachtcentrales gebouwd in de belangrijkste rivier voor de Maya´s; in
noordoost Brazilië kunnen boeren onvoldoende voedsel produceren, omdat ze ieder moment
verdreven kunnen worden; in Libanon hebben 884.000 Syrische
vluchtelingen geen plek om te wonen: zij leven in kampen, is er
onvoldoende eten, geen school voor de kinderen en geen werk voor
de volwassenen.
Tijdens de informatieavond op 7 maart zal Petra Janssen,
Regiocoördinator van Vastenactie met beeld en woord informatie
geven over dit grootse thema: ‘Je land is je leven’.
Bij binnenkomst, en in de pauze, wordt u een kopje koffie of thee
aangeboden. Na de pauze zal pastor Wilfred van Nunen vertellen
over het Hongerdoek van 2021/2022. Dit doek is van de Chileense
kunstenares Lilian Moreno Sánchez en heeft als titel ‘U geeft mijn
voeten de ruimte’.
Voor deze ongetwijfeld boeiende avond, die rond half 10 afgesloten
wordt door pastoor Spijkers, is iedereen van harte welkom!

Op weg naar Pasen: ‘Hem achterna’
‘Hem achterna’ is de titel van de digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten (de orde waartoe ook
paus Franciscus behoort).
De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op
Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er
zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn
geschreven door Myriam Van den Eynde.
Myriam zegt over deze retraite: “Op de vraag van de zoekende
mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan
zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom
maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek
waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.”
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd,
de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Tegenslag: een verborgen geschenk
Vanaf een bankje geniet de opa van zijn jongetje dat even verderop in de
zandbak zit. Zo ziet hij bijvoorbeeld dat het zandkasteel van zijn kleinzoon
instort. Het jongetje begint gewoon weer opnieuw aan zijn kunstwerk. Hij vat
de ‘tegenslag’ niet persoonlijk op, maar leert vol verwondering de aard van
zand kennen. Zowel het bouwen als het instorten hoort voor hem bij zijn
spel.
Misschien klinkt dit je al te eenvoudig, maar ik kan je verzekeren dat ik
volop geniet, ook (en soms juist) als de kaartenhuizen in en om me
instorten. We krijgen de gelegenheid om in alle omstandigheden onszelf
beter te leren kennen. En te ontdekken dat in ogenschijnlijke tegenslag
vaak een verborgen geschenk zit.
Annemiek Schrijver

