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Oproep deelnemers  

voor Kerststallenroute  

in Oirschot 
 
De parochie Sint-Odulphus van Bra-
bant en Museum de Vier Quartieren 
hebben het initiatief genomen om in 
Oirschot een Kerststallenroute  te 
organiseren en wel op:  
zo 24 december tussen 13.30 en 16.30  
1e kerstdag tussen 13.30 en 16.30 
2e kerstdag tussen 13.30 en 16.30 
zo 31 december 13.30 en 16.30 
za 6 januari tussen 13.30 en 19.00  
(tijdens Driekoningenzingen). 
De route begint bij het Museum de 
Vier Quartieren. 
Op bovenvermelde dagen is ook de 
Basiliek open waar meerdere kerst-
stallen zijn te bezoeken. 
 
De bedoeling is een route te maken 
waarbij belangstellenden langs geëta-
leerde kerststallen (groot en klein) 
kunnen lopen op een aantal adressen 
in de omgeving van de Markt.  
De parochie en het museum komen 
met een ‘levende’ kerstgroep.  
Die van de parochie komt te staan op 
het grasveld bij de Basiliek (tegen-

over de Beurs). Deze kerststal is als 
onderdeel van de kerststallenroute, 
alleen op 24 december een ‘levende’ 
kerststal. Daarna wordt het een ‘niet-
levende’ kerststal die dagelijks te 
bezoeken is. Zoals in voorgaande 
jaren is aan de levende kerststal een 
inzamelactie voor de ‘Voedselbank’ 
verbonden. Door houdbare levens-
middelen mee te brengen kunnen 
mensen een cadeautje meebrengen 
voor "het kerstkind."  
O.a afwasmiddel, blikjes vis, macaro-
ni, rijst, toiletpapier, keukenrol, ha-
gelslag, jam, smeerboter, bakboter, 
koffie en thee. De gaven worden 
ingezameld en verpakt door de leer-
lingen van groep 8 die op 24 novem-
ber hun Vormsel gevierd hebben. 
Kinderkoor Triangel zingt liedjes bij 
de levende kerststal. In de kerk zijn 
kerstgroepen van verzamelaars te 
bewonderen. Er is dus al een basis-
aanbod, maar als ook een aantal par-
ticulieren meedoet, kunnen we er een 
echte kerststallenroute van maken. 
Daarom roepen we inwoners die bin-
nen een straal van 500-700 meter van 
de Markt wonen op zich aan te mel-
den als locatie voor de Kerststallen-
route. We willen de route bewust in 

een relatief klein gebied hebben om 
zo iedereen de kans te geven binnen 
een redelijk tijdbestek alle locaties te 
zien. Het kan gaan om een kerststal 
voor het raam, maar misschien heb-
ben inwoners ook een mooie kerststal 
of -groep in de tuin staan die zij wil-
len laten zien. Als inwoners mee wil-
len doen maar geen kerststal/-groep 
hebben, kunnen wij proberen daar-
voor te zorgen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
Als we voldoende deelnemers hebben 
(minstens 20) kan de route doorgaan. 
We zorgen dan voor plattegronden 
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 JAAR 

Maria, de moeder  

van het kerstekind 
(gedicht bij de Heilige Eik)  

 

Ook  met kerstmis zullen hier 

de kaarsjes branden, 

bij mensen thuis, 

maar evenzeer bij jou; 

 

Ook in deze maand komt 

men jou bezoeken, 

men trotseert daarvoor 

de winterkou.  

Je Zoon speelt de hoofdrol 

in het kerstgebeuren, 

maar zonder Zijn moeder 

was dat nooit geschied; 

Samen zijn jullie ontelbaar 

keer vereeuwigd, 

uitgebeeld, en bezongen 

in menig lied.  

 

Ook met kerstmis zullen hier 

de kaarsjes branden, 

voor vragen, wensen aan  

de bijzonderste vrouw; 

Men blijft misschien nu 

niet zo lang zitten, 

maar elk bezoek is 

een teken van trouw. 
 

Christianne van de Wal 
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waarop de locaties staan en die be-
langstellenden bij de VVV en in Mu-
seum de Vier Quartieren gratis kun-
nen krijgen. Het is nog fraaier als de 
deelnemers hun kerststallen ook laten 
zien op de dagen na 24 december en 
wel tot en met 6 januari (Driekonin-
gen). Dat kunnen we dan opnemen in 
de tekst bij de plattegrond. 

Aanmelden voor deelname, als loca-
tie, aan de Kerststallenroute kan tot 
en met zondag 10 december door een 
e-mail te sturen naar:  
info@museumdevierquartieren.nl met 
daarin: naam, voornaam, adresgege-
vens en (06) telefoonnummer en waar 
uw kerststal of -groep te bezichtigen 
is (in de tuin of voor het raam aan de 

straatzijde). Als u mee wil doen maar 
geen kerststal hebt kunt u dat ook 
laten weten. We proberen dan voor u 
een kerststal te regelen.  
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Berrie Raaijmakers 
(van Museum de Vier Quartieren); 
tel. 06-53300205.   

 

 

Driekoningenzingen  

in Oirschot 
 

Op zaterdag 6 januari a.s. start het 

Driekoningenzingen om 16.30 uur, in 

tegenstelling tot andere jaren, in  

Museum de Vier Quartieren.  

Alle Driekoningenzangers zijn wel-

kom tussen 16.30 en 19.00 uur. 

 

Het doel is zoveel mogelijk zanger-

tjes te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

Driekoningenzingen is een heel oude 

traditie. Op 6 januari, met Driekonin-

gen, mochten arme mensen langs de 

deur gaan om verkleed als koning een 

driekoningenlied te zingen in de hoop 

er voedsel of geld voor terug te krij-

gen. Kinderen gaan nu langs de deu-

ren om snoep of geld op te halen. 

Omdat in de loop der tijd steeds meer 

deuren gesloten bleven als zangertjes 

langs kwamen, is het Driekoningen-

zingen sterk afgenomen. En dat ter-

wijl het echt een heel leuke traditie is. 

Hoe mooi zou het zijn als we weer 

heel veel Driekoningenzangertjes op 

straat zouden zien en hoe prettig zou 

het zijn als weer heel veel deuren 

open zouden gaan voor die zanger-

tjes. Daarom roepen de Parochie Sint 

Odulphus van Brabant en Museum de 

Vier Quartieren, waar nu een tentoon-

stelling te zien is over onder andere 

Driekoningen, ouders, kinderen en 

inwoners op er weer werk van te ma-

ken en de traditie in ere te herstellen.  

Het kan! 

Het leukste is als zij vooraf zelf al 

drietallen gevormd hebben. We wil-

len graag de 200 zangertjes halen. 

Dat zou geweldig zijn. Om het wat 

aantrekkelijker te maken krijgen alle 

Driekoningenzangertjes in het muse-

um een passend presentje en per zan-

gertje gaat € 1,-- in een pot. De op-

brengst is bestemd voor het Oyugis 

Integrated Project voor weeskinderen 

in Kenia. Na het museumbezoek gaan 

de zangertjes het dorp in.  

Daarbij is het natuurlijk van belang 

dat in de uren dat gezongen wordt de 

deuren in Oirschot allemaal open 

gaan als zij langs komen. Als u vra-

gen heeft neem dan contact op met 

pastor Wilfred van Nunen via het 

parochiecentrum; tel. 0499-571250 of 

met Berrie Raaijmakers van het mu-

seum: tel. 06-53300205. 

 

 

19 november 2017:  

“Werelddag van de armoede”  
 

Niet minder dan Paus Franciscus heeft zondag 19 novem-

ber j.l. uitgeroepen tot een dag, om in de kerken extra stil 

te staan bij de ongelijke verdeling van de rijkdom in de 

wereld.  

Hij noemde deze dag dan ook de “Werelddag van  

de armoede”. Nu heeft het woord “armoede” in Nederland 

een andere lading dan bijvoorbeeld in Afrika. Maar ook in  

ons land zijn de verschillen tussen arm en rijk groot en 

leven er nog altijd téveel mensen ver onder de gemiddelde 

levensstandaard. Daardoor moeten zij soms een beroep 

doen op instanties als de Voedselbank of de Parochiële 

Caritas Instelling. Mensen treden daar uiteraard niet graag 

mee naar buiten, wellicht uit een gevoel van schaamte.  

Woord voor onderweg 
 

Alles wat ik zoek 

is een plek om te bestaan, 

een huis om in te wonen 

een weg om langs te gaan. 

Een wei, ’n plein, een tuin, ’n tent; 

ik zoek een stem die zegt: 

goed dat jij er bent. 

 

Die stem is mijn bestemming 

die woorden zijn mijn doel 

achter mijn beklemming 

leeft een diep gevoel, 

een ongehoord verlangen 

dat zachtjes naar mij wenkt 

en fluistert: laat je niet leiden 

door wat een ander van je denkt. 

 

Dus ik hoef niet aan te komen 

met wat ik kan en wat ik doe; 

ik hoef niet uit te leggen, 

man , ik ben zo moe. 

Niet reserveren, niet beleggen 

geld speelt geen rol 

en niemand zal er zeggen: 

sorry, het is vol. 

 

Dat is wat ik zoek: 

een plek om te bestaan 

een huis om in te wonen 

een weg om langs te gaan. 

Een weg, ’n plein, een tuin, ’n tent. 

Ik zoek vooral een stem die zegt: 

goed dat je er bent. 

 

(Aangetroffen in stiltecentrum  

In de Oude Toren, Oosterhout)  

mailto:info@museumdevierquartieren.nl
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Dat is heel begrijpelijk, maar daardoor kunnen mensen 

zich wel eens onbegrepen voelen in hun situatie. 

Op deze derde zondag van november hebben we een aan-

tal mensen uitgenodigd die in een gelijksoortige situatie in 

Oirschot leven. Een 8-tal genodigden genoten na de vie-

ring in de Petrus basiliek van een heerlijke lunch in het 

Pastoraal Centrum en ook van het gezellig samenzijn na 

de lunch. Er werd volop gebuurt, gelachen en gedeeld aan  

verhalen van lief en leed! We waren ervan overtuigd dat 

het niet gaat om wat je hebt, maar dat het veel belangrij-

ker is wie je bent. 

De aanwezigen hebben het samenzijn als heel fijn ervaren 

en we willen er graag een vervolg aan geven, waarbij zij 

op zoek gaan naar mensen in hun omgeving die ze van 

harte willen uitnodigen voor zo’n activiteit. 

De pastoraatgroep 

 

 

De droom van vrede:  
 

Ik vraag dat de vrede zal komen 

ik ben moe om te hopen  

en alleen maar te dromen 

ik ben erg bang voor de oorlog 

en wil rust op aarde. 

Ik wil geen duif 

met een groen olijfblad tekenen.  

Ik wil dat de snavel vrij zal zijn 

als ze ver vliegt, en zij zal er voor 

zorgen 

voedsel voor haar kinderen te halen 

en zij zal niet moeders en soldaten  

hoeven te bemoedigen. 

Als de duif haar vleugels strekt 

zonder olijfblad 

zal dat een teken zijn dat er vrede 

is voor volk en huis. 

Dan zullen wij gedichten 

kunnen schrijven 

over andere onderwerpen. 

 

Ben-Lie Margai,  

13 jaar, Givatajiem  

(uit: Children Write for Peace: ge-

dachten, gedichten van kinderen over 

allerlei onderwerpen.)  

 
 

 

 

De pastores en de  

redactie van het  

Contactblad St.-Petrus 

en H. Bernadette  

wensen U allen een 

sfeervol en zalig  

Kerstfeest en een  

krachtig, vredig en  

gezond 2018. 
 

 
 

 

DOPELINGEN 

SINT-PETRUS en 

H. BERNADETTE 

 

08 oktober: 

Noah van Overbeek.  

 

08 oktober: 

Imke van den Boogaart. 

  

22 oktober: 

Noud van Loon. 

 

12 november: 

Cato Peters. 

 

12 november: 

Bram van der Staak. 

 

12 november: 

Max van Loon. 

 

19 november: 

Mats van Overbeek. 

 

19 november: 

Babette Boneschanscher. 

 

 

Aanvulling op het thema 

Actie Kerkbalans 2018 in 

de Nieuwsbrief 
 

Voor de geloofsgemeenschap  

Oirschot / Spoordonk wordt er aan 

“Actie Kerkbalans” aandacht be-

steed in het weekend van 28 janua-

ri 2018. 

 

Op maandag 29 januari gaat de 

Actie van start in “De Enck” . 

Alle contactpersonen zullen daar-

voor uitgenodigd worden.  

Redactie          
”Sint-Petrus en H. Bernadette” is het contactblad voor de 
lokale geloofsgemeenschap Sint-Petrus en H. Bernadette 
in Oirschot en Spoordonk van de R.K. parochie Sint-
Odulphus van Brabant. Verschijnt 4 maal per jaar. 
Redactieadres: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot.  
 
Uw eventuele berichten m.b.t. onze geloofsgemeenschap 
kunt u tot uiterlijk 25 februari 2018 inleveren bij het paro-
chiesecretariaat: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder 
vermelding: plaatselijk katern Contactblad;  
of via E-mail:  parochieblad@petrusparochie.nl of  
 parochieblad@bernadetteparochie.nl 

mailto:parochieblad@petrusparochie.nl
mailto:parochieblad@bernadetteparochie.nl
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OVERLEDENEN H. BERNADETTE 

 

26-10-2017 Gonnie van den Hout, 74 jaar 

 echtgenote van Janus van Brunschot. 

Gonnie is geboren in Spoordonk. Ze was een sterke, wijze 

en lieve vrouw. Ze stond altijd voor iedereen klaar, maar 

op de eerste plaats kwam haar gezin. Voor haar kleinkin-

deren was ze de allerliefste oma. Toen bij haar de ziekte 

Alzheimer werd geconstateerd ging ze daar bewonde-

renswaardig mee om. Verlost van haar ziekte maar veel te 

vroeg voor allen die haar dierbaar waren is ze overleden. 

Na een mooie afscheidsviering in de Bernadettekerk, heb-

ben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats van haar 

zo geliefde dorp Spoordonk. Moge zij rusten in vrede. 

 

OVERLEDENEN SINT-PETRUS 

 

26-09-2017 Ton van Hagen, 80 jaar 

 echtgenoot van Riet van Bokhoven 

Ton was een lieve man, een goede meelevende vader en 

een trotse, belangstellende opa. Zijn hele leven is hij bij 

het onderwijs betrokken geweest. Op het instituut voor 

doven was hij leraar en later adjunct-directeur. Taal en 

lezen waren zijn passies, hij heeft vele studies gedaan. 

Vakantie vierde hij met zijn familie vooral in Ierland met 

de tent, later werd daar een huis gekocht. Met zijn zestig-

ste kon hij met pensioen. Hij nam zitting in diverse bestu-

ren, die met onderwijs en gehandicapten te maken hadden. 

Ook ging hij in Indonesië les geven aan dove kinderen. In 

zijn vrije tijd ging hij graag vissen in de Biesbosch en 

fietsen met de “Pedaleur”. Hij hield van klassieke muziek, 

maar door dementie veranderde zijn muzikale voorkeur. 

Samen met het hele gezin ging hij voor zijn 80ste verjaar-

dag naar het concert van André Rieu, waar hij de hele 

avond volop genoten heeft. 

 

04-10-2017 Sjaan van Grinsven, 90 jaar 

 weduwe van Marinus Witlox 

Sjaan was een eenvoudige vrouw, moeder en oma. Haar 

hele leven werd gekenmerkt door dienstbaarheid. Ze was 

er altijd voor haar gezin en anderen zonder verlangen naar 

tegenprestaties. Ze was leergierig en gelovig met veel 

plichtsbesef. Met de kleinkinderen kon ze onbevooroor-

deeld vrijelijk meningen en gevoelens uitwisselen. Als de 

kinderen hun dromen benoemden, was haar gezegde:  

“jonge,…makt oe eige niks wijs, ’t lôpt toch allemaol  

aanders…….” 

Vrij onverwachts is ze van ons heengegaan. 

 

11-10-2017 René Terhaag, 83 jaar 

 echtgenoot van Tiny Gommans 

René en Tiny waren 55 jaar getrouwd en hadden een ge-

zin met twee kinderen. René stond altijd klaar voor zijn 

gezin en anderen. Hij kon goed luisteren en iemand laten 

uitpraten. Als hem raad gevraagd werd gaf hij die zonder 

opdringerig te zijn. Hij liet iedereen in zijn waarde. Hij 

was een serieuze, hardwerkende man, maar wanneer de 

kleinkinderen kwamen was hij een pleziermakende opa. 

Vanwege zijn verminderde gezondheid werd hij opgeno-

men in verpleeghuis Amalia, waar hij een goede verzor-

ging genoot en aldaar is overleden. 

 

13-10-2017 Frans Michielsen, 71 jaar 

 echtgenoot van Maria Bressers 

Frans en Maria waren 47 jaar getrouwd en kregen een 

gezin van twee kinderen. Met hun trouwen gingen ze wo-

nen in het ouderlijk huis van Maria aan de Bestseweg. Hij 

was werkzaam als resp. chauffeur en chef monteur van de 

VW garage. Hij hield van auto’s en motoren. Samen met 

zijn zoon heeft hij veel aan auto’s gesleuteld. Hij stond 

voor iedereen klaar. Zijn grote trots was een oude auto, 

waarvan hij de foto altijd bij zich droeg. Zijn kleinkin-

deren herinneren hem als iemand die alles kon maken. Hij 

werd getroffen door een ongeneeslijke ziekte, iedere week 

leverde hij in op zijn gezondheid tot hij overleed. 

Zijn motor is stilgevallen….. 

Die stilte verandert alles voor allen….  

 

07-11-2017 Frans van Woensel, 91 jaar 

 weduwnaar van Miet Wolfs 

Frans was ruim 64 jaar gelukkig getrouwd met Miet en ze 

kregen samen een mooi gezin, wat uitgebreid werd met 

aangetrouwden en vele klein- en achterkleinkinderen. Het 

overlijden van zijn vrouw was een zware slag, al liet hij 

dat niet zo merken. Zijn gezondheid ging achteruit en 

uiteindelijk moest hij verhuizen naar een kamer in St. 

Joris. Hij genoot van het vele bezoek dat hij kreeg en was 

belangstellend en geïnteresseerd in de verhalen van ieder-

een. Zijn slechte zicht was een handicap voor hem, maar 

zijn kinderen hielpen hem waar ze maar konden. Hij was 

een man van de tijd en hij vond het gezellig om met zijn 

medebewoners een praatje te maken. De laatste jaren in 

St. Joris waren goed, hij was er in goede handen en kreeg 

een liefdevolle verzorging. Nu is hij weer samen met zijn 

vrouw, die hij zo gemist heeft. 

 

08-11-2017 Sjef Ketelaars 90 jaar 
Sjef was een gelovig, secuur, gezellige en attente man.  

Hij was actief en veel bezig in zijn tuin, In de herfst had 

hij het druk met blad ruimen en hij was trots als zijn vij-

genboom en druivenstruik veel vruchten droegen. Ook 

zijn kippen kregen zijn zorg. Hij bezocht wekelijks de 

kerk en ook Maria van de H. Eik werd niet vergeten. Hij 

fietste veel in de omgeving en ook de dagelijkse bood-

schappen haalde hij per fiets. Buiten de vakanties en uit-

stapjes met familie en vrienden was hij het liefste thuis. 

Hij was gastvrij en in zijn huis aan de Oude Bestseweg 

was iedereen welkom voor een praatje onder het genot 

van koffie en koek. Hij zal door velen gemist worden. 

 


