
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE 

 

IK BEN :" DE TIJD" 

 

bemind, gehaat 

altijd benijd 

word ik door jong en oud 

naar eigen waan of  maat, 

maar altijd fout 

in delen afgemeten, 

ben ik de spiegel 

voor elcerkerly's geweten. 

 

ik ga te traag 

dan wel te vlug; 

men zegt zo graag: 

"wat gisteren was 

komt nooit terug" 

 

verwijt de tijd niet 

dat u slijt 

met het klimmen van uw jaren. 

u vecht uw eigen niet te winnen strijd, 

dat is hetgeen waaraan u lijdt. 

 

ik ben noch toekomst, noch verleden 

ik ben met iedereen en u 

het heden 

in alle eeuwigheid ondeelbaar 

"nu". 

 

Agenda 

Zaterdag 28 april:  

17.45 uur: In de kapel van Sint Joris Woord- en Communiedienst met Marie Louise 

en Mari en samenzang. 

19.00 uur:  In Spoordonk viering van Woord en Gebed met Marie Louise en Mari en 

het Gemengd Koor. 

 

Zondag  29 april:  

  9.15 uur:   In Spoordonk eucharistieviering met samenzang. 

10.30 uur:   In Oirschot eucharistieviering met de Cantorij. 

12.00 uur: Doop van Puck van Veghel. 
 

Dinsdag  1 mei:  

19.00 uur:  In de kapel van de Heilige Eik viering van woord en gebed en kruisweg 



met het Gemengd Koor en het Dameskoor. 
 

Woensdag 2 mei: 

14.30 uur:  In het Koetshuis en de pastorietuin emeriti van het Bisdom van 's- 

  Hertogenbosch. 

19.00 uur: Dagelijkse leiding van de contactgroep van Oirschot en Spoordonk. 

 

Donderdag 3 mei:  

14.00 uur:  Pastoraal uurtje met Christianne van de Wal 

19.00 uur:  Eucharistieviering in de kapel van de Heilige Eik.  

 

Overledenen: 

Op14 april is op 93 jarige leeftijd Jan van de Wal overleden, op 15 april is Riek 

Schepens - van Kronenburg op 88 jarige leeftijd overleden en op 16 april is Toos 

Vogels - Vennix overleden in de leeftijd van 89 jaar en eveneens is op 16 april 

overleden Lies Mathijssen- Hesselmans in de leeftijd van 89 jaar. 

 

Mededelingen: 

 

Kerkdiensten kapel Franciscanessen. 

Gedurende de week zijn de kerkdiensten in de kapel van de zusters Franciscanessen 

op maandag woord- en communiedienst om 10.00 uur, en op dinsdag en donderdag 

eucharistieviering om 17.30 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 in beide kapellen om 10.00 uur 

 

Gebedsintentie H.Bernadette. 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 april  

Jan van Hersel (m.g.) 

Toos Bullens – Wolfs (m.g.) 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 29 april. 

Overleden ouders Cornelis Brans en echtgenote Anna Brans - Antonissen  

    en zoon Adrie 

Dulf Bressers (mg) 

Harrie de Croon en Cor de Croon - van Roosmalen 

Jacques Staal 

Zus Rijnen - Neggers (jrgt) 

Sjaan Versteden - van de Schoot (mg) 

Cees Bressers (mg) en Marietje en overleden ouders 

Sjef Verouden (jrgt)  



 

Gebedsintenties kapel St. Joris. 

 

Zaterdag 28 april. 

Henk Erven en Doortje Erven - van Kroonenburg (verj.) en zoon Jan.  

Overleden ouders Hoosemans - Bruurs en dochter Sjaan en zoon Jan. 

 

Dinsdag 1 mei (H.Eik) 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders 

 

Donderdag 3 mei (H.Eik) 

Theodorus de Werdt  

Theodora de Werdt - van den Oever en  

Broeder Bernardus de Werdt 

Levende en overleden buurtbewoners b.v. de Pullen. 

Overleden ouders Koolen - van Balsvoort, zoon Jan, dochters Cor,  

    Miet en schoonzonen Gijs, Jan en Rinus 

 

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 0499- 572871, 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, gebeds-  

intenties 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. 

 

 
 

  

 


