VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE
Vastenactie: Schoon Water!!
Je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken: wij staan er nauwelijks
bij stil wat een luxe het is dat thuis we altijd schoon, veilig water hebben. In grote
delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig.
Dit jaar steunt de Vastenactie projecten die schoon water dichtbij mensen brengen en
daarmee levens blijvend veranderen! In ontwikkelingslanden wordt 80% van de
ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen
schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuisblijven. Wereldwijd wordt de helft
van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn
geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water..
Hongerdoek:
In de Middeleeuwen was het gebruikelijk tijdens de vastentijd met een doek het altaar
aan het zicht te onttrekken. In die dagen werd zo de relatie tussen God en mens
benadrukt en werden mensen uitgenodigd om na te denken over hun eigen leven. Op
de moderne hongerdoeken laten kunstenaars iets zien van hun spiritualiteit bij hun
inzet voor een betere, meer rechtvaardige wereld. Dit jaar wordt een hongerdoek
gebruikt met de titel: “Mens waar ben je?” Daarin klinkt de vraag: wat doe jij tegen
de verstoring van de schepping, tegen ongerechtigheid en tegen sociale noden?
Aalmoezenier Van Lieverloo
Agenda
Zaterdag 16 maart:
18.30 uur: In de kapel van Sint Joris eucharistieviering met het Dameskoor en preek
door pastor van Nunen.
Zondag 17 maart:
9.15 uur: In Spoordonk eucharistieviering met het Gemengd Koor en preek door
pastor van Nunen.
10.30 uur: In Oirschot eucharistieviering met cantors en preek door pastor van
Nunen.
Maandag 18 maart:
9.30 uur: Dekenale bezinningsdag bij de zusters Franciscanessen onder leiding van
Hans van Reisen van het Augustijns Instituut over de verkondiging van
Augustinus met betrekking tot de ontmoeting van de Samaritaanse met
Jezus bij de bron (Johannes 4).
Dinsdag 19 maart:
8.30 uur: Pastoraatsgroep.
14.00 uur: Werkgroep Levensbeschouwing en Welzijn van Kring Zuid Oost Brabant

van Vrouwen van NU.
19.00 uur: In de kapel van Sint Joris viering met pastor van Nunen..
19.00 uur: In de Basiliek gebedswake in verband met de Veertigdagentijd.
19.30 uur: Doopvoorbereiding voor 24 maart en 7 april met pastor van Nunen.
Woensdag 20 maart:
10.30 uur: Pastoor naar groepen 4 van De Linde in verband met de eerste
communie.
Donderdag 21 maart:
19.00 uur: In de kapel van Sint Joris herdenkingsviering mt Riky en Christianne en
het Avondwakekoor. Aansluitend is er koffie of thee.
19.00 uur: Dagelijkse leiding van de contactgroep van Oirschot en Spoordonk.
Overledenen:
Op 2 maart is Ton Kamphuis op 85 jarige leeftijd overleden en op
3 maart is op 90 jarige leeftijd Piet Peters overleden.
Medelingen:
MONTFORTKAPEL

Op maandag 18 maart vertoont de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit van de
Stichting Behoud Montfortkapel de film ‘Youth’; aansluitend volgt een nagesprek.
‘Youth’ gaat over Fred en Mick, twee oude vrienden, die vertoeven in een luxe Spa
Resort in de Alpen. Zij kijken terug op hun leven. Intussen geven ze ongezouten hun
mening over hun kinderen, oude geliefden, de jonge studenten in Mick’s
schrijversgroepje, en de andere hotelgasten.
Plaats: Parochiecentrum Koetshuis, Nieuwstraat 17 in Oirschot. Inloop vanaf 19.15
uur; de film begint om 19.30 uur. Uw bijdrage: € 5,- (incl. 2 x thee/koffie).
Aanmelden graag uiterlijk zaterdag 16 maart via info@montfortkapel.nl of tel.nr.
0499 577316.
Bij voorbaat dank en hartelijke groet,
Theo v.d. Geest
Gebedsintenties H.Bernadette.
Zondag 17 maart.
Overleden ouders van der Hijden – van de Loo en kinderen
Lies Mathijssen – Hesselmans (m.g.)
Miet van de Looij – Roozen en zoon Paul
Wim Matheeuwsen en overleden familie
Toos Bullens - Wolfs
Gebedsintenties St.Petrus.
Zondag 17 maart.

Piet van der Hamsvoort (1ste jrgt)
Bernardus van Kollenburg (verjaardag)
Jet de Kroon (jrgt)
Henk van Loon (mg)
Wim van der List (mg)
Anna Geenen - Coolen (mg)
Piet van den Elsen (mg)
Pastoor Gerard Klomp
Zus Rijnen - Neggers (verj)
Piet Bressers (verj)
Gerard van Houtum.
Gebedsintenties Kapel St. Joris
Zaterdag 16 maart.
Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders
Jan van de Wal (mg)
Sjaan Coppelmans - Nouwens (mg)
Mien van den Aker- walravens (mg)
Henk Erven en zoon Jan (jrgt) en Janus van Kasteren (jrgt)
Jan van Rulo (mg en verjaardag)
Harry van den Boom (mg)
Overleden ouders Hoosemans - Bruurs en overleden kinderen
Dinsdag 19 maart.
Geen intenties
Donderdag 21 maart.
Sjef Vingerhoets (verjaardag) en Zus Vingerhoets - Smetsers
Mededelingen:
Vanaf 1 januari 2019 is er vanwege de te geringe belangstelling op zaterdagavond om
19.00 uur geen viering meer in de Bernadettekerk in Spoordonk.
Vanaf die datum is de viering op zaterdagavond in de kapel van Sint Joris niet meer
om 17.45 uur ( kwart voor zes), maar om 18.30 uur ( half zeven !!)
Kerkdiensten kapel Franciscanessen.
Gedurende de week zijn de kerkdiensten in de kapel van de zusters Franciscanessen
op zondags om 10.00 uur eucharistieviering
op maandag woord- en communiedienst om 10.00 uur, en op dinsdag en donderdag
eucharistieviering om 17.15 uur.
In de kapel van de zusters Karmelietessen is er elke dag een kerkdienst om 10.00 uur.
Woord- en communieviering op woensdag en zaterdag, de overige dagen
eucharistieviering. Op zondag is de eucharistieviering ook om 10.00 uur.

Rouwbezoekgroep.
Bent U onlangs geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en heeft u
behoefte aan bezoek van een vrijwilliger van de rouwbezoekgroep van de parochie,
neem dan contact op met AnneMarie van Schoonderwalt 06.53135065 en e- mail
begraafplaats.oso@odulphusvanbrabant.nl
Mensen die ziek of aan huis gebonden zijn stellen een bezoekje vanuit de parochie
vaak op prijs. Daar wordt graag aan voldaan. Wanneer men graag bezoek
ontvangt kan men dat doorgeven aan: voor Oirschot Annelies van de Ven, tel. 576072
en voor Spoordonk Gon Roefs, Tel.571677.
Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
telefoon 571250. Men kan er terecht voor afspraken rond doop, huwelijk, gebedsintenties en voor de meest voorkomende vragen. Meestal kan men tussen 09.00 en
10.00 uur ook de pastores bereiken via het parochiesecretariaat.
Website van de parochie: www.odulphusvanbrabant.nl
Weekjournaal.
Gebedsintenties kunnen te allen tijde worden opgegeven. Wilt u echter dat uw
intentie wordt opgenomen in Oirschots Weekjournaal, dan moet u er voor zorgen dat
de intentie tenminste twee weken van tevoren is opgegeven.
Pastores.
L. Spijkers, priester. W. van Nunen, diaken.
Via het telefoonnummer van het parochiecentrum kunt u de pastores doorgaans
bereiken of een afspraak maken.
Buiten openingstijden van het parochiecentrum wordt u via de telefoonbeantwoorder
voor dringende situaties door verwezen naar een mobiel nummer.

