KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE
Wetenschap tegenover geloof?
Steeds vaker wordt door ‘verlichte geesten’ gezegd dat we God over een paar jaar
niet meer zullen accepteren, want de wetenschap zal dan overal een antwoord op
hebben. Dit is niet nieuw, want zelfs in de tijd van Thomas van Aquino werd dit al
geopperd.
Thomas verdiepte zich toen in de oude filosofen en m.b.v. Aristoteles kwam hij tot
een 5-tal ‘godsbewijzen’. Een van deze stelt dat er volgens de natuurkundigen niets
kan ontstaan uit een niets, dus moet er altijd IETS geweest zijn. Een ander
wetenschappelijk feit: als iets beweegt, moet het door iets in beweging zijn
gebracht, want niets wat wij kennen beweegt uit zichzelf. Dat betekent dat er aan
het begin van alles toch IETS moest bestaan wat wel uit zichzelf bewoog, want
anders zou er niets zijn gaan bewegen. De huidige wetenschappers hebben nog
steeds geen antwoord op deze ‘godsbewijzen’.
Mensen die het bestaan van God willen ontkennen, komen van een koude kerkmis
thuis als ze er wetenschap op willen loslaten. Dit geldt ook voor iets wat leeft. Men
heeft in een laboratorium nog nooit iets tot leven kunnen wekken als men uitging
van dood materiaal. Gelukkig kennen we echter ook gewoon ons geloof. Dat heeft
deze bewijzen niet eens nodig!
Aalmoezenier Paul Versteegh
Agenda:
Vrijdag 10 mei:
13.45 uur: Studiemiddag in Utrecht over Groene Theologie.
Zaterdag 11 mei:
13.00 uur: In de Basiliek expositie Amateurkunst tot 16.30 uur.
18.30 uur: In de kapel van Sint Joris Woord- en Communiedienst met de Mixed
Voices en Josephine en Toos.
Zondag 12 mei:
09.15 uur: In Spoordonk eucharistieviering met het Gemengd Koor.
09.30 uur; In Oirschot kleine Mariaviering voor peuters en kleuters met kinderkoor
Triangel en pastor van Nunen.
10.30 uur: In Oirschot eucharistieviering met GospELS en preek door pastor van
Nunen.
12.00 uur: Doop van Mick van Gils.
13.00 uur: In de Basiliek expositie Amateurkunst tot 16.30 uur.
Dinsdag 14 mei:
10.00 uur: Dag van bemoediging in 't Zand.
19.00 uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen.

Woensdag 15 mei:
14.00 uur: Redactie Nieuwsbrief.
Donderdag 16 mei:
14.00 uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot.
19.00 uur: In de kapel van Sint Joris herdenkingsviering met Joke en Dineke en het
Avondwakekoor. Aansluitend koffie of thee in het restaurant van Sint
Joris.
19.00 uur: Eucharistieviering Bij de Heilige Eik.
Gebedsintenties H. Bernadette.
Zondag 12 mei: Moederdag.
Piet Oppers (vrjd.)
Lies Mathijssen – Hesselmans (moederdag)
Gebedsintenties St.Petrus.
Zondag 12 mei: Moederdag
Henk van Loon (1ste jrgt)
Maria Klompers - van Hamond 1ste (jrgt)
Anna Geenen - Coolen (mg)
Riek Roefs (mg)
Ine van de Kerkhof (mg)
Toon van den Biggelaar (mg)
Piet van den Elsen (mg)
Nico van Cuijck en overleden familie van Cuijck - Elesen
Overleden ouders van Woensel - Wolfs(moederdag)
Mari Smolders (sterfdag)
Sjaak Kemps (verjaardag)
Nel van Nunen - van Gisbergen
Gebedsintenties kapel St.Joris.
Zaterdag 11 mei
Janske Huijskens - van Gestel (mg)
Wim van der Steen(mg)
Sjaan Coppelmans - Nouwens (mg)
Mien van den Aker - Walravens (mg)
Vader en Moeder van de Sande, zoon janus en schoonzoon Jan
Janus van der Vleuten (mg)
Overleden ouders van Woensel - Wolfs (moederdag)
Jan van de Schoot (verjaardag)

Dinsdag 14 mei: H. Eik
Maria de Weert en overleden ouders (jrgt)
Antoinetta Heesters - Nuijens
Donderdag 16 mei: H.Eik.
Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders
Mien van Laarhoven - Basemans en Theo van Laarhoven
Overleden ouders van Woensel - Wolfs (trouwdag)
Mia Heijms - Beerens (mg)
Overleden.
Op 25 april is op 75 jarige leeftijd Lilian de Joode - Fornier overleden en op 27 april
is Evert van de Ven overleden in de leeftijd van 89 jaar.
Mededelingen:
Beste jongens en meisjes,
Wij nodigen jullie graag uit voor De Kleine Mariaviering op zondag 12 mei om 9.30
uur. We hopen dat het lekker weer is die dag, zodat we de viering buiten op het gras
in de pastorietuin kunnen doen. En anders hebben we altijd nog het daarnaast gelegen
“Koetshuis” waar we in kunnen...De viering duurt een half uurtje en daarna is er
limonade voor de kinderen en koffie/thee voor de ouders. Graag tot zondag 12 mei
9.30 uur in de pastorietuin, Nieuwstraat 17! Groetjes werkgroep gezinsvieringen
Ontmoetingsmiddag Nabestaanden in het Koetshuis op 24 mei 2019
Heeft u behoefte aan een informele ontmoeting waarin u met andere nabestaanden
van gedachten kunt wisselen, schrijf dan vrijdag 24 mei in uw agenda. Het thema van
deze middag is: Waar put je troost uit? De middag begint om 14.00 uur en duurt tot
16.00 uur. U bent van harte welkom, ook wanneer het al een tijdje geleden is dat uw
dierbare is overleden. En als u iemand mee wil nemen dan is hij of zij ook van harte
welkom. Locatie: Koetshuis van het parochiecentrum aan de Nieuwstraat 17 in
Oirschot. De middag wordt begeleid door Diny van de Laar, Marie-Louise Senecaut,
en AnneMarie van Schoonderwalt.
U kunt zich aanmelden bij Diny van de Laar 0499-572249, l.vd.laar@zonnet.nl
Bedevaart Scherpenheuvel:
Als u belangstelling heeft om op zaterdag 15 juni a.s. ook mee te gaan naar
Scherpenheuvel, kunt u zich tot 15 mei a.s. opgeven bij:
Drieka Oppers, Termeidesteeg 2, Oirschot , telefoon 0499- 571805 en bij
Christ van de Heijden, Broekstraat 13a, Spoordonk.
Kerkdiensten kapel Franciscanessen
Gedurende de week zijn de kerkdiensten in de kapel van de zusters Franciscanessen
op zondag 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, 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. Men kan 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.

