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Ontdek de schatten in  

de basiliek in Oirschot 
  

Door: Piet van den Akker 

In onze fraaie Sint-Petrusbasi-

liek zijn zoals bekend zeer vele 

mooie pronkstukken te bezich-

tigen. Denk bijvoorbeeld aan de 

doopkapel waarin oude en kost-

bare voorwerpen op het gebied 

van religie in vitrines staan en 

of aan de muur hangen. 

De vele beelden die men aan-

treft, het Maria-altaar en een 

juweel van een priesterkoor om 

zomaar eens een paar voorbeel-

den te noemen. 

Ook is onze kerk onlangs nog 

meer verrijkt met prachtige 

voorwerpen vanuit de Heilige 

Bernadettekerk in Spoordonk 

die nu gesloten is. Zo hangt er 

in het torenportaal een heel 

mooi en groot kruisbeeld wat 

o.a. daar van afkomstig is.  
Maar waar ik na deze inleiding in feite naar toe wil in 

mijn verhaal is het volgende. Van Pastoor Spijkers kreeg 

ik onlangs een zeer interessant artikel over een bijzonder 

pronkstuk wat zich bevindt in onze basiliek en bovendien 

ook nog eens vervaardigd is door Oirschotse parochianen. 

Meer dan de moeite waard om dit eens te vermelden in 

ons Contactblad.  
Daarom maak ik nu plaats voor Pastoor Leendert Spijkers 

die uitvoerig in zal gaan op voornoemd pronkstuk dat 

regelmatig met voeten wordt betreden. 

 

Dieren op de loper in  

de Sint-Petrusbasiliek 
 

Informatie hierover kreeg ik van Drieka Oppers-van Esch 

(87) en Luus van Hout (bijna 90), die als leden van de 

Boerinnenbond (huidige Vrouwen van Nu, voorheen 

KVO) hieraan hebben mee-geknoopt in de jaren 

1952/1953 toen Deken de Vries pastoor van Oirschot was. 

Als dank gingen de dames met 3 bussen naar de 

Ardennen. Onder hen onder meer de dames Marie en 

Anna Nooijen.  

Er is dus aan de loper met ongeveer 150 dames gewerkt. 

De loper zal door de Boerinnenbond als cadeau aan de 

parochie gegeven zijn toen de Sint-Petruskerk na de 

oorlog weer in gebruik genomen 

kon worden na de wederop-

bouw.  

De Boerinnenbond had op dat 

moment 300 leden die ook toen 

al als vrijwilligsters de kerk 

schoon hielden. 

 

Drieka en Luus vertelden mij 

dat de zeven dieren op de loper 

de 7 hoofdzonden van het 

katholieke geloof voorstellen. 

Luus kon ze nog uit haar hoofd 

opzeggen: 

Hoogmoed, Hebzucht, Nijd, 

Traagheid, Gramschap 

Onmatigheid, Onkuisheid. 

 

Ineke Stroucken van museum de 

4 Quartieren vertelde mij dat 

hoogstwaarschijnlijk de 

volgende dieren aan de 

genoemde hoofdzonden 

gekoppeld moeten worden:  

 

Pauw is hoogmoed 

Spin is hebzucht  

Haan is nijd 

Schildpad is traagheid 

Uil is gramschap 

Struisvogel is onmatigheid 

Kikker is onkuisheid 

 

In de jaren vijftig speelden de zonden nog een grote rol 

binnen het katholieke geloof in Nederland en dus ook in 

Oirschot. Er werd nog veel gebiecht (minstens verplicht 1 

keer per jaar met Pasen: de Paasbiecht) en daarom kreeg 

men na de vernielingen van de oorlog biechtstoelen uit 

Helden Panningen en Tilburg.  

 

Interessant is dat in de kerk van Vierakker bij Steenderen 

in Gelderland de 7 hoofdzonden als dieren worden 

voorgesteld in de vloertegels. Omdat men er overheen liep 

werden de zonden als het ware vertrapt en dat was wat 

men als gelovige moest doen. Vandaar dat Pastoor de 

Vries de dieren, die de zeven hoofdzonden voorstelden, op 

een loper liet afbeelden zodat men ze kon vertrappen door 

er over heen te lopen. 

 

Pastoor Leendert Spijkers 
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Wereldgebedsdag voor het  

behoud van de schepping 
 

Op zondag 1 september hebben we in 

de basiliek aandacht besteed aan het 

thema dat de Paus een aantal jaren ge-

leden heeft geïntroduceerd: ieder jaar aandacht besteden 

aan de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schep-

ping, Er waren verschillende standjes met informatie van 

verenigingen die zich met het thema milieu en natuur be-

trokken voelen: de ZLTO, IVN en het Land van Oirschot. 

Er waren gebeden en andere woorden m.b.t. het thema, 

Mixed Voices zong er liederen bij en er werden gaven 

aangedragen die met de natuur, het milieu te maken heb-

ben, zoals aarde, water, seizoensgroenten en -vruchten, en 

een bloeiende bloem. Om een aantal woorden uit deze 

viering nog even vast te houden willen we er in deze edi-

tie van het parochieblad aandacht aan geven.  

Klimaatverandering en de zorg voor de schepping zijn 

buitengewoon actuele thema’s. Wetenschappers zijn het 

er over eens dat de ontwikkeling van de mensheid mo-

menteel de grootste bedreiging vormt voor de toekomstige 

leefbaarheid van onze planeet. Sinds het begin van dit jaar 

klinkt ook de roep van de jongeren steeds luider. Met de 

wekelijkse klimaatbetogingen, geïnspireerd door de jonge 

Zweedse Greta Thunberg, klinkt inmiddels wereldwijd de 

bezorgdheid over de manier waarop onze maatschappij 

produceert en consumeert. Jonge mensen zijn vaak terecht 

verontwaardigd over de nonchalance waarmee wordt om-

gesprongen met de natuurlijke rijkdommen van de schep-

ping.  

Meer en meer komen de kwetsbaarheid en de eindigheid 

daarvan aan het licht. Onze productie en consumptie moe-

ten dus anders, en moet vooral ook begrensd worden. 

Als christenen delen wij in de verantwoordelijkheid over 

ons ‘gemeenschappelijk huis’. 

 

 

Indiaans gebed (Noord-Amerika) 
 

Grote Geest van liefde, 

Kom tot mij met de kracht van het Noorden. 

Maak mij moedig wanneer de koude winden van het leven 

zich op mij storten. Geef mij kracht en doorzettingsver-

mogen bij alles wat moeilijk is, alles wat pijn doet en alles 

wat ik wil ontlopen. 

Maak mij op mijn levensweg ontvankelijk voor alles wat 

uit het Noorden komt. 

O Geest, die uit het Oosten komt, kom naar mij toe met de 

kracht van de rijzende zon. 

Laat er helderheid zijn in mijn woorden. Laat uw licht 

schijnen op mijn levenspad. Doe mij altijd beseffen dat U 

het bent die ons de nieuwe dag schenkt. Laat me nooit zó 

overstelpt zijn door verdriet dat ik niet meer opnieuw kan 

beginnen. 

Grote Geest van de schepping, zend mij de warme welda-

dige Zuidenwind. 

Troost en streel mij als ik me moe en koud voel. Omhels 

mij, zoals Uw zachte adem Uw bladeren aan de bomen 

omhelst. 

Doe mij groeien naar de warmte van die adem, waarmee 

U de hele aarde verwarmt. 

O Grote Geest van al het leven, ik kijk naar het Westen, 

daar waar de zon ondergaat. Laat mij iedere dag even 

denken aan het moment dat mijn levenszon ondergaat. 

Laat mij nooit vergeten dat ik moet overgaan in U. 

Geef me mooie kleuren. Geef me de oneindige hemel om 

in over te gaan. En als de tijd gekomen is om U te ont-

moeten, zal ik komen in heerlijkheid. 

Schepper van alle leven, ik bid tot U vanaf de aarde. 

Doe me beseffen – elke keer als ik haar aanraak – dat ik 

nietig ben en Uw genade nodig heb.  

Help me dankbaar te zijn voor wat de aarde ons geeft en 

haar geen kwaad te berokkenen. 

Zegen wat van Moeder Aarde komt en leer mij Uw gaven 

lief te hebben. 

 

Bernadettekoor 
 

Op zaterdag 8 juni vond de laatste viering plaats in de 

Spoordonkse Benadettekerk. Vandaar gingen de Spoor-

donkse parochianen naar de Sint-Petrusbasiliek. Ook een 

aantal kerkelijke voorwerpen uit de Bernadettekerk wer-

den naar Oirschot overgebracht. Zo kregen het kruisbeeld, 

het tabernakel, het Bernadettebeeld en de kruiswegstaties 

een waardige plek in de basiliek, die vanaf nu (weer) een 

thuis is, óók voor de Spoordonkse gelovigen. Maar het 

allerbelangrijkste is, dat het ‘vuur van het geloof’ is over-

gebracht.  

Dat vuur, dat leefde in zoveel parochianen en vrijwil-

ligers. Op een bijzondere wijze leefde dat vuur  

ook in het Gemengd Koor, wat de jaren door op tal van 

momenten van lief en leed in de Bernadettekerk gezongen  

had. Met het sluiten van de kerk stopt het Gemengd Koor 

niet. Integendeel: het gaat met verve door met het verzor-

gen van de liturgie op zondag. Ook bij een uitvaart van 

een Spoordonkse parochiaan zal het koor zorgdragen voor 

de zang. Om het geloof in de toekomst te bekrachtigen 

heeft het Gemengd Koor van Spoordonk voor een nieuwe 

naam gekozen: Het Bernadettekoor!  

We wensen de mannen en vrouwen van het Bernadette-

koor onder leiding van organist/dirigent Dirk Bullens veel 

succes èn plezier toe met het zingen in de basiliek en in de 

kapel van Sint Joris. Fijn dat hun stemmen daar blijven 

klinken als levend teken van gemeenschapszin en ter ere 

van God. 

Pastor Wilfred van Nunen 
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Kledinginzameling  

overweldigend succes 
 

Op 22 augustus jl. heeft voor de ingang 

van de Sint-Petrusbasiliek tijdens de zo-

mermarkt de 2e kledinginzamelingsactie 

plaatsgevonden voor het Pastoor Ve-

kemansfonds. Dit in nauwe samenwer-

king met de parochie. Al direct vanaf het 

begin, half tien ’s morgens tot half tien 

’s avonds, was het een komen en gaan 

van mensen die hun gebruikte kleding 

aanboden voor het goede doel. Het was 

een genot om tijdens deze dag daarbij 

aanwezig te mogen zijn en de kleding in 

ontvangst te mogen nemen. De opbrengst 

van de ingezamelde kleding wordt be-

steed aan projecten voor kansarme kin-

deren in het zeer arme noordoosten van 

India. De organisatie was niet berekend 

op zoveel aanbod van gebruikte kleding, 

schoeisel en textiel. De geplaatste bestel-

bus was al voor twaalf uur helemaal vol, 

waarna in de loop van de middag nog een 

grote aanhanger en nog eens twee bestel-

bussen werden voorgereden. In totaal is 

op deze dag ruim 3000 kg ingezameld, 

aangevuld met de ruim 1000 kg van afge-

lopen juni komt het totaal uit op ruim 4 

ton, waarvoor een welgemeend ‘dank je 

wel’ wordt uitgesproken. Op de vraag van 

veel mensen of dit volgend jaar een ver-

volg krijgt, kan positief geantwoord wor-

den. Ook in 2020 nemen wij uw gebruikte 

kleding graag in ontvangst. De uitslag van 

de loterij van de door bedrijven en organi-

saties beschikbaar gestelde prijsjes zijn 

bekend gemaakt via het Weekjournaal en 

de website van EenFM (www.eenfm.nl). 

De uitslag staat ook op de site van het  

Vekemansfonds (www.vekemansfonds.nl) 

waar u tevens meer informatie van het 

fonds, haar projecten en deelname middels 

acties of sponsoring aantreft. 

 

 

DOPELINGEN SINT-PETRUS en H. BERNADETTE 

 

30 juni:  

Shayenne Simons. 

 

30 juni:  

Jailynn Simons. 

30 juni: 

Noud van Haaren. 

 

07 juli: 

Fleur Thijs. 

28 juli: 

Kai van den Oord. 

 

04 augustus: 

Wictor Romanowiez. 
 

HUWELIJKEN SINT-PETRUS en H. BERNADETTE 

 

06 juli: Bas van Overdijk en Ivonne Herijgers. 

23 augustus: Hans van Dongen en Marian van de Ven. 

 

OVERLEDENEN SINT-PETRUS 

 

09-06-2019 Harrie van Hoof, 84 jaar 

 echtgenoot van Dien van Antwerpen 
Harrie was een liefdevolle man, vader en opa. Hij werkte hard 

voor zijn gezin. Hij was zeer behulpzaam en stond voor ieder-

een klaar, niets was hem teveel. Hij was tevreden en gelukkig 

als het met zijn vrouw en kinderen goed ging. Hij hield van de 

vogels en de natuur in het algemeen. Voor de kleinkinderen was 

hij een leuke, grappige opa. Hij is vrij onverwacht uit het leven 

weg gegleden. Mooie herinneringen blijven aan deze bijzondere 

man. 

 

24-06-2019 Diny Sterke, 83 jaar 

 echtgenote van Pieter van den Akker 
Diny was een zorgzame vrouw en moeder. Ze hield er van om 

er voor haar gezin te zijn en het huishouden in goede banen te 

leiden. Haar zelfgebakken taarten waren in de wijde omgeving 

bekend. Samen met haar man kreeg ze drie kinderen en later 

werd ze een trotse en lieve oma voor haar kleinkinderen. Jaren-

lang was zij bruid in de H. Bloedprocessie in Boxtel en bezocht 

ze vele bedevaartplaatsen. Ontspanning vond ze in de vakantie 

in Groesbeek en de dagtochtjes naar zee. Enige tijd geleden 

werd ze getroffen door een ongeneeslijke ziekte en na vele be-

handelingen en een moedige strijd is ze van ons heengegaan. 

 

19-07-2019 Willie van Tiel, 80 jaar 

 echtgenoot van Emmie van Brunschot 

Willie was een lieve man voor zijn vrouw en drie kinderen waar 

hij veel van hield. Niets was hem teveel: hij stond altijd voor ze 

klaar. Ook de schoon- en kleinkinderen had hij in zijn hart ge-

Kopij Contactblad Sint-Petrus  
en H. Bernadette 
Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze ge-
loofsgemeenschap kunt u tot uiterlijk  
11 november a.s. 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 

http://www.eenfm.nl/
http://www.vekemansfonds.nl/
mailto:parochieblad@petrusparochie.nl
mailto:parochieblad@bernadetteparochie.nl
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sloten. Hij was zorgzaam en optimistisch. Het voetballen bij 

Oirschot Vooruit was een van zijn hobby’s, alsook het werken 

in zijn tuin. Humor heeft hem door zijn ziekte gesleept. Hij was 

dankbaar voor de zorgen aan hem besteed door zijn vrouw en 

kinderen en de hulp van zorgboerderij Wiltonshof, waar hij ook 

nieuwe vrienden maakte. Mooie herinneringen blijven in ieders 

hart bewaard. 

 

18-07-2019 Peter Mertens, 74 jaar 

 echtgenoot van Topy Slingerland 
Peter was een liefdevolle man, vader, opa en broer. Hij was een 

geboren apotheker. Genezen en pijn bestrijden was zijn vak en 

hij kende de grenzen van wat mogelijk was. Toen de longkan-

ker zich aankondigde wist hij wat hem te wachten stond en hoe 

erg dat kon worden. Zijn familie, vrienden en hulpverleners 

gaven hem steun, waarvoor hij dankbaar was.  

Hij had vele activiteiten in het verlengde van de zorg van zijn 

patiënten.  

Zijn kracht lag in het besturen, dat deed hij graag en goed. Hij 

was dankbaar voor de warmte die hij kreeg van de Oirschotse 

mensen en van velen, waarmee hij samenwerkte. Hiervoor heeft 

hij vele eerbewijzen ontvangen. 

 

28-07-2019 Piet Raaijmakers, 85 jaar 

 echtgenoot van Toos van Kroonenburg 
Piet was een eenvoudige, vriendelijke man en vader. Hij heeft 

59 jaar lief en leed gedeeld met Toos en hun gezin. In zijn 

werkzame leven was hij werkzaam bij de RPI en begeleidde hij 

mede patiënten.  

De familieband was belangrijk voor hem en regelmatig bezocht 

hij zijn broer en zus op zijn geboortegrond. Hij hield van de 

natuur en maakte veel fietstochten. Ook was hij regelmatig te 

vinden in de ‘Heistal’, waar hij achter de bar stond en veel con-

tacten had met de heibewoners. De laatste tijd werd zijn ge-

zondheid minder, zijn krachten namen af. Hij is zeer plotseling 

van ons heengegaan. 

 

05-08-2019 Toos van Summeren, 98 jaar 

 weduwe van Janus van Nunen 
Toos is plotseling van ons heengegaan. We zijn dankbaar dat ze 

zolang in ons midden mocht zijn. Zij was zorgzaam voor haar 

grote gezin en een lieve oma voor haar klein- en achterkleinkin-

deren. Nu is ze weer verenigd met haar man, die ze zo lang 

heeft moeten missen. 

”Als er iemand de hemel verdient, dan ben jij dat.” 

“Als er iemand gemist zal worden, dan ben jij dat.” 

”Als er iemand heel ons leven in onze gedachten 

 verder leeft, dan ben jij dat.” 

 

10-08-2019 Anneke Lommers, 92 jaar 

 weduwe van Jan van de Ven 
Anneke was ruim 40 jaar getrouwd met Jan en samen kregen ze 

zes kinderen. Het overlijden van haar man, nu 27 jaar geleden 

was een groot verdriet, alsook het heengaan van haar schoon-

zoon Piet.  

Het heeft diepe sporen achter gelaten. Ze heeft haar kinderen 

normen en waarden bijgebracht en hen de vrijheid gegeven om 

te kunnen doen wat ze leuk vonden. Ze was zorgzaam voor haar 

pleegouders, die haar opvoedden, omdat haar moeder overleed 

toen zij slechts 13 dagen oud was.  

Als oma was ze altijd belangstellend naar de kleinkinderen. De 

laatste 17 jaar verbleef zij in St. Joris, waar ze een mooie tijd 

heeft gehad. 

 

10-08-2019 Zus van den Biggelaar, 78 jaar 

 weduwe van Piet van de Looy 
Zus was een bescheiden, sterke vrouw. Ze was zorgzaam voor 

haar naasten en was dagelijks in de weer. Ze was een steun in 

het bedrijf van haar man en de chauffeurs werden door haar 

goed onthaald bij thuiskomst. Ze heeft veel verdriet meege-

maakt door het overlijden van haar man, zoon, dochter en 

kleinkind. Dat leed heeft ze op bewonderenswaardige wijze 

gedragen. Ze hield niet van uitgaan en in de Gildewijk voelde 

ze zich helemaal thuis. Ze was dankbaar voor de kleine dingen 

in het leven. Voor de kleinkinderen was ze een lieve, attente en 

belangstellende oma. Na diverse ziekenhuis opnames is ze na de 

ziekenzegening rustig ingeslapen. 

 

12-08-2019 Miet Erven, 91 jaar 

 weduwe van Graard van Kroonenburg 
Miet was een gastvrije moeder en oma. Iedereen was welkom 

bij haar, niet alleen de kinderen, maar ook vrienden en vrien-

dinnen. Zij stond altijd klaar voor iedereen. Zij was creatief en 

naaide jurken en jasjes voor haar dochters. Na het overlijden 

van haar man was ze meer aangewezen op de kinderen en ge-

noot ze van de uitstapjes samen en ’s zondags het samen koffie 

drinken. Ze hield van kaarten en kienen. Dat deed ze bij de 

KBO en in St. Joris. Heel onverwachts is ze overleden. 

 

17-08-2019 Loek van de Wal, 93 jaar 
Loek was een markante Oirschottenaar en familiemens. Hij was 

gelukkig en genoot van het leven. Hij was gastvrij en ging graag 

het dorp in om mensen te ontmoeten en te buurten. Samen met 

zijn zus reisde hij veel en bezocht diverse bedevaartplaatsen. 

Hij was 67 jaar lid van Gilde St. Sebastiaan. Daar bekleedde hij 

vele bestuursfuncties en zat in diverse commissies. Hij was 

erelid en kreeg een onderscheiding vanwege 60 jaar lidmaat-

schap. Toen zijn gezondheid minder werd, had hij zorg nodig 

van dokter en verpleging, waarvoor hij altijd dankbaar was. Een 

levensgenieter zonder veel noten op zijn zang is heengegaan. 

 

19-08-2019 Thea Kox, 77 jaar 

 echtgenote van Jos van de Wijdeven 

Thea was een opgewekte vrouw en moeder. Ze was zorgzaam 

voor haar gezin met drie jongens. Ze was behulpzaam, lief en 

sociaal. Ze stond voor iedereen klaar. Ze was trots op haar 

kleinkinderen en hield van gezelligheid en liedjes zingen. Vijf 

jaar geleden werd ze ernstig ziek en kon ze niet meer thuis wo-

nen. Ze ging naar St. Joris waar ze liefdevol verpleegd werd. 

Haar geheugen werd minder en haar wereld kleiner. Haar man 

hielp haar zoveel hij kon. Heel onverwachts is ze overleden. 

 

20-08-2019 Kees Broks, 79 jaar 

 echtgenoot van Anneke Spanjers 

Kees is in Spoordonk opgegroeid. Na zijn huwelijk is hij in 

Oirschot gaan wonen en kreeg een gezin van drie kinderen. Van 

vrachtwagenchauffeur werd hij taxichauffeur en vervoerde vele 

mensen. Hij hield van puzzelen, computeren, zijn volkstuin, jeu 

de boule en gezelschap van vrienden en familie. Vakanties wer-

den gevierd met de hele familie in Cadzand en samen gingen ze 

nog naar Canada en Santiago de Compostela. Vrijwilligerswerk 

deden ze voor St. Joris. Hij was een lieve, trotse opa en stond 

steeds voor de kleinkinderen klaar. Ook een achterkleinkind 

heeft hij nog mogen kennen. Een paar weken geleden ging hij 

naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. 

Slechts in een paar weken tijd zaaide de kanker zich uit en nadat 

hij bewust afscheid genomen heeft van zijn gezin en familie is 

hij rustig ingeslapen. 

 


