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Hoop op een nieuwe toekomst 
 

Na maanden van quarantaine hopen wij dat het leven snel 

zijn normale ritme herneemt. We verlangen naar de vrij-

heid om uitstapjes te maken, vakantie te vieren of gewoon 

samen te zijn. 

Hoop houdt een mens op de been; leven zonder hoop is 

moeilijk. Iedereen hoopt wel ergens op, zeker nu. Op vol-

ledig herstel na een zware longontsteking, bezoekjes van 

familieleden, de start van de voetbalcompetitie, de ople-

ving van de economie of het opengaan van de kerken.  

In de Bijbel is hoop verbonden met de verwachting dat ons 

leven in handen van God is, wat ons ook overkomt. We 

geloven en vertrouwen erop dat God ons kent en naar ons 

omziet, dat Hij ons bevrijdt uit moeilijke situaties. In deze 

coronacrisis branden er meer kaarsjes dan anders in de ka-

pelletjes. Ze getuigen van de hoop dat Moeder Maria voor 

ons ten beste spreekt bij haar Zoon Jezus Christus. Dat ze 

ons zal helpen en beschermen. 

In zijn Hebreeënbrief ziet de apostel Paulus hoop als een 

anker op de onstuimige zee van het leven.  

Wij mensen dobberen als een bootje op het water. Allerlei 

onbekende gevaren bedreigen ons. We weten nooit zeker 

of we wel veilig aan de overkant komen. Dan is het goed 

te weten dat je het anker van de hoop aan boord hebt. Het 

heeft de vorm van een kruis. Jezus is eraan gestorven om 

de mensen te redden. In Jezus en in het geloof hebben we 

veilige grond om ons bootje te verankeren. De schomme-

lingen van het leven verdwijnen niet, maar het bootje is 

veilig, omdat het anker het houdt. 

 

Nieuwe moed 

Ik hoop en bid dat we samen de beproevingen van het co-

ronavirus te boven komen. Dat we elkaar vasthouden tot 

we in onze Sint-Odulphus van Brabantparochie met 

nieuwe moed het geloof in God kunnen vormgeven in 

woord en daad.  Pastoor Leendert Spijkers 

 (in Nieuwsbrief mei 2020 KBO Oirschot)

 

Gedichten en gedachten 
 

Pastoor Spijkers noemt het al… ’In deze coronatijd bran-

den er meer kaarsjes dan anders in de kapelletjes’. Dat is 

in de kapel van de Heilige Eik ook heel duidelijk te mer-

ken! Noveenkaarsen, en vele tientallen kaarsjes per dag la-

ten zien dat mensen behoefte hebben aan het ontsteken van 

een lichtje voor zovele vragen en gedachten. Misschien 

heeft u in de brief ’Even bijpraten…’ of in de kapel en in 

het portaal van de basiliek al gelezen dat we, vanwege de 

coronamaatregelen, het intentieboek voorlopig niet meer 

gebruiken? Het boek in de kapel dat er nog onlangs lag 

staat boordevol met gedachten en gebeden, om hulp en uit 

dankbaarheid, gericht tot Maria. Graag wil ik er een paar 

van overnemen, uiteraard zonder namen van de schrijvers: 

’Maria, help dat gauw alles met coronavirus voorbij gaat. 

Blijf hoop en liefde geven’. 

’5 Kaarsen voor corona. Sterk elkaar en houd afstand, 

maar blijf vooral gezond’. 

’Heer, laat de aarde weer tot leven komen na corona, 

maar bewuster van uw liefde. Daarvoor bid ik deze Pa-

sen’.  

’Heel veel sterkte voor de geliefde nabestaanden van over-

leden dierbaren door het coronavirus. Heel veel kracht en 

sterkte gewenst. Hopelijk zal het virus snel verdwijnen en 

de wereld weer beter’.  

Woorden als deze kunt u dan even niet in het boek schrij-

ven, ook niet in de kerk, maar op beide locaties staat een 

grote houten kist waarin u de gedachten kunt neerleggen  

die u (thuis) graag wilt schrijven. En wat u daar ook in 

kunt wegleggen is een gedicht. Velen van jullie herinneren 

zich vast nog wel de boekjes vol met gedichten door Oir-

schottenaren voor en over Maria van de Heilige Eik, of 

over de kapel en de omgeving. Omdat er destijds na een 

aantal jaren niet voldoende gedichten meer werden ingele-

verd, kon er geen bundeltje meer worden gemaakt. Maar ik 

denk dat deze coronacrisis bij velen weer inspiratie heeft 

gebracht om erover te schrijven, al of niet in dichtvorm. 

Mijn idee is om al die schrijfsels over de coronatijd (en 

dan met name gericht aan Maria, of die te maken hebben 

met de kapel van de H. Eik) weer te bundelen en er een 

nieuw boekje van te maken. Ik heb er her en der al een 

aantal gelezen van Oirschottenaren, en die vormen het be-

gin van de nieuwe bundel. Het boekje zal, als het klaar is, 

in de kapel liggen om mee te nemen. Voorwaarde is wel 

dat er voldoende pennenvruchten ingeleverd worden.  

Als u dus graag een gedicht of een korte gedachte rond 

deze tijd wilt schrijven, zie ik het graag in de kist(en) lig-

gen.  

Alvast heel hartelijk dank!! Blijf gezond, blijf overeind.  

Warme groet,  

Christianne van de Wal  

JULI 2020 
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Maria is thuis 

en ontvangt  

licht en gebed 

in Haar plek van troost 
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Maria  

in  

deze  

donkere  

tijd 
 

 

 

 
Door 

Christianne v.d. Wal 

Wees gegroet Maria 

moeder van alle zonen en dochters  

die al vele weken moeten lijden,  

die opstaan met onrust en pijn, 

verloren lopen in deze tijden, 

gevangen zijn in duisternis. 

 

Wees gegroet Maria 

voor wie troosten uw gave is, 

raak aan het hart van wie angstig zijn; 

ontmoet de ogen en de nood van hen  

die in deze kapel vertroosting wensen, 

wie zich ontmoedigd voelen, en klein. 

Wees gegroet Maria 

al het kaarslicht is één vraag 

van de vele gekwelde mensen, 

die zoeken naar een uitweg voor verdriet, 

voor wie U hun beschermende moeder bent 

en een plaats van nabijheid, iedere dag. 

 

Wees gegroet Maria 

bescherm ons op deze lange, lange weg 

vol met vraagtekens, ziekte, afstand;  

vergeet ons in onze angsten niet, 

maak dat in beproeving uw liefde brandt, 

dat ieder een grote kracht ervaren mag.  
 

 

 

 

 

 

Vastenactie verschoven naar 2021 
 

Dit jaar, 2020, 

zouden we tij-

dens de vastenac-

tie in de parochie 

St.-Odulpus van 

Brabant actie-

voeren voor ‘Eigen doelen’, namelijk twee projecten in 

Afrika. Het gaat om het project van Broeder Jan Heuft van 

de Witte Paters, in Algerije, die zich hard maakt voor de 

opvang van migrantenfamilies, en dat van frater Kees 

Hems van de Fraters van Tilburg (CMM), in Kenya, die 

schoolmaterialen vraagt voor een aantal scholen voor 

arme- en/of weeskinderen. Op 2 maart vond in De Enck in 

Oirschot een informatieavond plaats waarin verteld werd 

hoe Jan Heuft en Kees Hems in de Afrikaanse landen hun 

werk voor de marginalen doen. Na deze avond is er door 

de corona-crisis niets terechtgekomen van het voeren van 

een actie in de veertigdagentijd. Wel heeft er bij de zusters 

Franciscanessen nog een presentatie van de twee projecten 

plaatsgevonden en zijn er in de parochie enkele kleine gif-

ten gestort.  

De werkgroep Vasten-

actie van de parochie 

heeft contact gehad 

met de projectenafde-

ling Landelijke Vas-

tenactie en zij hebben 

goedgekeurd dat de ac-

tie voor de projecten 

verschoven wordt naar 

2021.  

 

Zowel frater Kees 

Hems als pater Jan 

Heuft hebben hierop 

vanuit Afrika gerea-

geerd:  

“Het nieuws over het doorschuiven van de projecten naar 

volgend jaar hebben we begrepen. De corona-virus be-

smetting kwam in Kenya wat later dan in Nederland. Nu 

de eerste besmettingen in Kenya een paar weken geleden 

opdoken grijpt het snel om zich heen. De mens wordt nu 

met de neus op de feiten gedrukt dat hij met al zijn medi-

sche geleerdheid en heel de wereldse techniek niet in staat 

is om een genezingskuur te vinden voor patiënten die het 

virus hebben opgelopen. We worden op het hart gedrukt 

dat de mens steeds iemand anders nodig heeft die wijzer 

en machtiger is dan hijzelf en die alles in goede banen 

leidt. Laten we hopen en bidden dat spoedig weer de nor-

male tijd terugkeert zonder al de beperkingen die het de 

mensen maar moeilijk maken.  

Veel sterkte in deze onzekere tijd, met hartelijke groet, 

Frater Kees Hems.”  

 

“Heel erg bedankt voor alle inspanningen. De toestand in 

Algerije is heel stressvol: geen treinen, bussen, trams, geen 

winkels. De avondklok geldt van 15 uur ’s middags tot 7 

uur ’s morgens. Kerken, moskeeën, kantoren, alles is ge-

sloten. Armen en daklozen zitten ook volkomen 

Inleveren kopij  Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap kunt u tot uiterlijk 10 augustus a.s. inle-
veren bij het parochiesecretariaat: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder vermelding: plaatselijk katern Contact-
blad; of via E-mail: parochieblad@petrusparochie.nl 

mailto:parochieblad@petrusparochie.nl
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opgesloten in hun krottenwijken. Hoe het de komende we-

ken verder moet, daar is absoluut niets van te zeggen. Pa-

sen wordt thuiszitten zonder een enkele kerkdienst.  

Ik wens jullie in Nederland ook veel moed toe, met harte-

lijke groeten en gebed voor deze moeilijke tijd, Broeder 

Jan Heuft.” 

 

Volgend jaar hopen wij dus van harte u te informeren over 

de activiteiten die georganiseerd gaan worden in de paro-

chie ten bate van bovengenoemde projecten, zodat we de 

gewekte verwachtingen concreet kunnen maken voor deze 

harde werkers.  De werkgroep Vastenactie van  

 Sint-Odulphus van Brabant.  

 
 
 
 
 
 
OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK 

 

28-02-2020 Jo Welvaarts, 88 jaar 

 weduwe van Gerrit van Heerebeek 

Jo was een eenvoudige vrouw, vol van levenskracht. Zorg-

zaam voor haar gezin, een trotse moeder en oma. Ze was 

stil en onopvallend. Ruim 45 jaar werkte ze als vrijwillig-

ster in bejaardenhuis St. Joris om de oudjes liefdevol te 

verzorgen. Haar inzet was bewonderenswaardig. Ook de 

zorg voor de bloemen in de H. Eik was voor haar belang-

rijk en jarenlang bezocht ze dagelijks deze kapel. Later 

werd haar gezondheid minder en moest ze ook het fietsen 

opgeven. Haar wereld werd kleiner, maar ze was graag op 

zichzelf. Haar kinderen waren steeds in haar nabijheid om 

haar bij te staan. De kleinkinderen waren een bron van 

vreugde. Heel stilletjes is ze van ons heen gegaan. 

 

28-02-2020 Thea van den Broek, 83 jaar 

 weduwe van Harrie van Aarle 

Thea kwam door omstandigheden in Oirschot wonen bij 

de familie Poll, samen met haar twee zussen en broer. Ze 

trouwde met Harrie en kreeg twee zonen. Haar man stierf 

op jonge leeftijd in 1980. Dat heeft haar veel verdriet ge-

daan.  

Later leerde ze Sjaak kennen, met wie ze nog 15 jaar ge-

lukkig geweest is en voor hem kon zorgen. Na het overlij-

den van Sjaak ging haar geheugen sterk achteruit. Doordat 

ze moeite had met onthouden, heeft ze het overlijden van 

haar zoon en schoondochter niet bewust meegemaakt. Ze 

werd in 2014 opgenomen in zorgcentrum Amalia, waar ze 

altijd fijn gewoond heeft en genoten heeft van de aandacht 

die ze kreeg. De kleinkinderen bezochten haar dikwijls en 

daar was ze heel blij mee. 

 

04-03-2020 Jeanne van Nisselrooij, 82 jaar 

 echtgenote van Jac Hems 

Jeanne was een zachtmoedige, lieve vrouw. Zij zorgde met 

liefde en warmte voor haar gezin met twee dochters. Ze 

was een trotse, blije oma voor de vier kleinzonen. Ze vond 

het fijn om na vele jaren in Tilburg gewoond te hebben, 

weer terug te keren naar Oirschot. Ze werd echter getrof-

fen door de ziekte Alzheimer.  

Toen ze thuis niet meer verzorgd kon worden, verhuisde 

ze naar “St. Joris”. Ze genoot met een glimlach van de be-

zoekjes van man, kinderen en kleinkinderen. Ze is heel on-

verwacht overleden. 

 

13-03-2020 Cees Kempes, 85 jaar 

 weduwnaar van M. Lancée 

Cees was een goede vader en opa. Hij maakte geen onder-

scheid tussen de eigen en adoptiekinderen. Vriendschap, 

lief en leed deelde hij met velen. Hij was intelligent, soci-

aal en empatisch. Hij had humor. Vakanties werden ge-

houden in Italië of Spanje. Tijdens zijn ziekte was hij 

dankbaar voor de opvang. Na veel verhuizingen is hij weer 

verenigd met zijn vrouw. 

 

19-03-2020 Marinus Koolen, 86 jaar 

 echtgenoot van Miet Roozen 

Marinus was een sterke man, vader en opa. Hij was altijd 

bezig. Hij hield van kaarten in de Enck, bij de KBO en in 

de buurtvereniging. Ook de zondagochtend met koffie bij 

Vingerhoeds was een belangrijk sociaal contact. Als vrij-

williger hield hij samen met anderen het kerkhof en de 

pastorie-tuin bij. De Mortelen kende hij als zijn broekzak 

en hij wist precies waar welke vogels nestelden en woon-

den. Hij was het liefst in zijn eigen omgeving. Zijn kin-

deren en kleinkinderen zijn dankbaar dat hij zolang in hun 

midden mocht zijn. 

 

26-03-2020 Henk Vincent, 85 jaar 

  weduwnaar van Diny van de Ven, 

  in vriendschap verbonden met Irene v.d. Gevel 

Henk was vader van drie dochters en een lieve belangstel-

lende opa voor de kleinkinderen. In zijn werkzame leven 

was hij conciërge op de Paulusschool, vertrouwd en vrien-

delijk voor leraren en kinderen. Hij was mantelzorger voor 

zijn vrouw; na haar overlijden leerde hij Irene kennen. Ie-

der weekend reed hij naar haar toe en maakten ze samen 

nog vele reizen. Hij hield van de natuur, zijn tuin en vo-

gels, waar hij fietsend van genoot. Een andere hobby was 

het biljarten. Door het coronavirus werd hij plotseling ge-

veld. Hij laat vele mooie herinneringen na. 

 

01-04-2020 Annie van den Biggelaar, 90 jaar 

 echtgenote van Jan van Agt 
Annie was een zorgzame vrouw en moeder van zeven kin-
deren. Ze had liefde voor haar gezin. Ze genoot ervan als 
iedereen gezellig bij elkaar was, ze was gastvrij en ieder-
een was welkom. Een vreselijke tijd brak aan na het over-
lijden van Tonnie, maar Annie en Jan vonden steun bij el-
kaar. Toen haar gezondheid minder werd verhuisde ze naar 
de Parallelweg en maakte ze nieuwe vrienden. Ze bleef 
zingen in het Bernadette-koor. Jan was haar grote steun en 
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toeverlaat. De achterkleinkinderen waren haar grote trots 
en die zorgden voor de vrolijke noot. 
 
13-04-2020 Cees van Overdijk, 88 jaar 
 weduwnaar van Annie van Hamont 
Cees was een hardwerkende, goedmoedige, eenvoudige en 
zorgzame man en vader van vijf kinderen. Een blijvend 
verdriet was het overlijden van dochter Wilma. Om een 
centje bij te verdienen hielp hij, naast zijn werk bij de ge-
meente, met het oogsten van mais. Na het overlijden van 
zijn vrouw, vulde hij zijn leven met kaarten, biljarten en 
jeu de boules. Ook genoot hij van vele autoritjes, fietstoch-
ten en wandelingen. Het laatste jaar liet zijn geheugen hem 
in de steek en ging hij bij de kinderen eten. Na opname in 
het ziekenhuis, wat een beproeving voor hem was, is hij 
naar zijn wens thuis kunnen komen en na het afscheid ne-
men van iedereen, rustig ingeslapen. 
 
13-04-2020 Riek Heijms, 86 jaar 
 weduwe van Frans van de Wal 
Riek was een zorgzame vrouw. Voor haar gezin van zes 
kinderen in de weer zijn zag ze als haar levenstaak. Ze was 
een vrolijke moeder en oma. Haar kleinkinderen werden 
door haar verwend. Ook is ze nog overgrootmoeder mogen 
worden. Na het overlijden van haar man gingen ook bij 
haar de jaren tellen. Vanwege dementie moest ze steeds 
meer inleveren. Drie jaar geleden verhuisde ze naar Ama-
lia, waar ze het meteen goed naar haar zin had. Na een kort 
ziekbed is ze vredig heen gegaan en in Spoordonk bij haar 
man begraven. 
 
16-04-2020 Theo Neggers, 89 jaar 
 echtgenoot van Gerarda van der Steen 
Theo heeft samen met zijn vrouw en kinderen een mooi le-
ven gehad op zijn geliefde Groenewoud. Omringd door 
beesten en de natuur was hij tevreden en in zijn element. 
Hij was altijd bezig: werken in de moestuin en een praatje 
maken met voorbijgangers. De kleinkinderen waren zijn 
grote trots, waar hij van genoot. Samen met zijn vrouw 
heeft hij vele fietstochtjes gemaakt, maar kwam daarna al-
tijd graag weer terug naar ’t Groenewoud, waar hij thuis 
hoorde. 
 
17-04-2020 Mien de Brouwer, 88 jaar 
Mien heeft een groot deel van haar leven in de Notel ge-
woond. In haar werkzame leven was ze bejaardenverzorg-
ster in huize Nazareth in Best. Met haar nichtjes maakte ze 
dagtochtjes met de trein, zodat ze onbewust de familieband 
stevig hield. Ook met haar zussen ging ze op reis. Ze be-
zocht regelmatig Lourdes, ook als helpster, dat betekende 
veel voor haar. In haar appartement had ze het goed naar 
haar zin. Ze is in haar leven dikwijls ziek geweest, maar ze 
hield de moed erin. Ze vond troost in dit gedichtje:  
Het mooiste dat het leven biedt, zijn af en toe de dromen 
dat alles nog beginnen moet en het beste nog moet komen. 
 
29-04-2020 Jan van de Wal, 83 jaar 
 echtgenoot van Marietje Lathouwers 
Jan was een zorgzame vader. Hij werkte hard voor zijn ge-
zin van drie kinderen. Hij stond voor iedereen klaar om de 
helpende hand te bieden. Hij heeft jarenlang gevoetbald bij 

de Spoordonkse Boys en was een fervent supporter. Voor 
zijn kleinkinderen was hij een belangstellende, creatieve 
opa. De laatste jaren werd zijn geheugen minder en moest 
hij opgenomen worden in St. Joris. Daar is hij liefdevol 
verzorgd. Hij laat mooie herinneringen na. 
 
30-04-2020 Riek Schoenmakers, 94 jaar 
 weduwe van Peter van Geffen 
Riek was een eenvoudige vrouw met levenswijsheid. Ze 
hield van spreekwoorden en gezegden. Het huwelijk is 
kinderloos gebleven, wat haar veel verdriet gedaan heeft. 
Ze had een goed contact met de buren en een luisterend 
oor. Zeven jaar geleden werd bij haar Alzheimer geconsta-
teerd en werd ze opgenomen in Amaliazorg. Haar hulp en 
toeverlaat stond haar altijd bij en ging met haar wandelen 
in de tuin met de pauwen. Riek was daar heel dankbaar 
voor. Na door het Coronavirus getroffen te zijn is ze rustig 
ingeslapen. 
 
01-05-2020 Mien van Brunschot, 90 jaar 
 weduwe van Tinus Hoppenbrouwers  
Mien heeft haar hele leven hard gewerkt. Ze was plichts-
getrouw voor het gezin van vier kinderen. Ze was een 
voorbeeld voor iedereen en de spil van het gezin. Na het 
overlijden van Tinus was ze kwetsbaar, maar ze sloeg zich 
dapper door het leven. Ze hield van autoritjes, uit eten, 
fietsen, kaarten, gymmen. Ze heeft veel kaarsjes opgesto-
ken bij de H. Eik. De klein- en achterkleinkinderen waren 
haar trots en werden verwend. De laatste jaren werd haar 
gezondheid minder en verhuisde ze naar een aanleunwo-
ning. Door de dementie werd de zorg voor haar zwaarder 
en de kinderen stonden haar zo goed als het kon bij in het 
laatste stukje van haar leven. 
 
08-05-2020 Reina Rewinkel, 93 jaar 
 weduwe van Jan van Rulo 
Reina was 65 jaar samen met haar man, waarvan vele jaren 
op de Pallande. Ze genoot erg van haar kinderen en (ach-
ter)kleinkinderen. Bloemen waren haar passie en ze bloei-
den uitbundig bij haar. Sinds ze alleen was had ze een 
nieuwe hobby: diamond painting, wat zij “pieken” 
noemde. Samen met haar kleinkinderen maakte ze de 
mooiste schilderijtjes en bij ieder van hen hangt wel een 
kunststukje in de huiskamer. Ze bezocht de kinderen graag 
en hield van lekker eten. In St. Joris en op zorgboerderij 
Het Scheieind werd ze liefdevol verzorgd en ontstonden er 
mooie, nieuwe vriendschappen. 
 
08-05-2020 Kees Bosmans, 89 jaar 
 echtgenoot van Sergien van Straten 
Kees was een emotioneel, betrokken persoon. Hij was een-
voudig en zorgzaam. Hij genoot van het fietsen in de na-
tuur en van de stilte. Als het gezin met zijn allen bijeen 
was, was hij in zijn element en kwamen de verhalen los. 
Toen het bijhouden van huis en tuin teveel werd verhuisde 
hij samen met zijn vrouw naar een aanleunwoning. Toen 
zijn gezondheid minder werd en auto en fiets niet meer ge-
bruikt konden worden, werd hij opgenomen op de zorgaf-
deling van St. Joris. Hij was dankbaar voor het mooie en 
lange leven dat hij heeft mogen ervaren. 

 


