
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. 

 

Nooit een feestje voor ons 

 

Wij zijn geen schuinsmarcheerders 

die de hand lichten met wet en fatsoen. 

 

Wij zijn geen flierefluitende avonturiers 

die het vaderlijke erfdeel erdoor draaien 

met slechte vrienden in vreemde landen. 

 

Wij zijn geen rebellen die in een ruig leven 

de grenzen van het behoorlijke overschrijden. 

 

Wij zijn trouwe zonen, 

het oppassende geslacht, 

aangepast, 

afgericht tot doen wat hoort 

en anders niet. 

 

Nooit een onvertogen woord 

tegen de vaders,  

nooit iets gedaan tot verdriet 

van de moeders. 

 

Nooit weggelopen, 

nooit teruggekeerd. 

 

Nooit een feestje voor ons! 

 

LOURDESBEDEVAART 
Van 14 t/m 21 oktober 2017 (herfstvakantie) gaat mgr. De Korte met het Bisdom van 

's-Hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Vanuit onze parochie willen we met een 

grote groep daaraan deelnemen. In het bijzonder worden jongeren en gezinnen 

uitgenodigd. Pastoor Spijkers en pastor Van Nunen zullen de groep begeleiden en Lya 

de Haas en Hennie Korsten gaan waarschijnlijk ook mee. We reizen per TGV en 

worden als groep ondergebracht in hetzelfde hotel. 

Speciaal voor onze parochie is er een aparte informatieavond: op maandag 29 mei 

a.s. om 19.30 uur in het Koetshuis in Oirschot. U bent van harte welkom! 

 

Agenda: 

 

Vrijdag 19 mei: 

19.00 uur: Feestavond!! Alle vrijwilligers van onze parochie uit Oirschot en 

Spoordonk zijn tot 23.00 uur hartelijk welkom. 



 

Zaterdag 20 mei:  

17.45 uur: In de kapel van Sint Joris eucharistieviering met het Dameskoor. 

19.00 uur: In Spoordonk viering van Woord en Gebed met pastoor Spijkers en 

samenzang. 

 

Zondag 21 mei:  

09.15 uur: In Spoordonk Woord- en Communiedienst met samenzang. 

09.15 uur: In Oirschot eucharistieviering met de Mixed Voices en preek door pastor 

van Nunen als opening van het Gildefeest van Gilde Sint Joris. 

10.30 uur: Geen viering in Oirschot. 
 

Maandag 22 mei: 

16.00 uur:  Overleg op het Bisdom over de Zaligverklaring van de Heilige Non van 

Oirschot. 

 

Dinsdag 23 mei:  

13.30 uur: In de kapel van de Heilige Eik eucharistieviering  voor de KBO.  

14.00 uur: In Spoordonk oefenen Eerste Communie.  

19.00 uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen. 

 

Woensdag 24 mei: 

19.00 uur: Voorbereiding processie naar de Heilige Eik op Tweede Pinksterdag. 

 

Donderdag 25 mei: HEMELVAARTSDAG 

10.30 uur: In Spoordonk viering van de Eerste Communie met het Kinderkoor. 

10.30 uur:    In Oirschot Woord- en Communiedienst met samenzang.  

Geen viering om 19.00 uur bij de H.Eik 
 

Overledenen: 

Op 5 mei is op 96 jarige leeftijd  Cato van de Spijker - van Kollenburg overleden. 
 

Mededelingen: 

Op zaterdag 17 juni a.s. houdt de Beerse Processie naar Onze Lieve Vrouw van 

Scherpenheuvel haar jaarlijkse bedevaart. 

Zij die aan deze bedevaart wensen deel te nemen kunnen zich tot 17 mei opgeven bij 

de contactpersonen  van de "Beerse Processie" hier ter plaatse. 

Drieka Oppers, Termeidesteeg 2, Oirschot en Christ van der Heijden, Broekstraat13a, 

Spoordonk 

 

Kerkdiensten kapel Franciscanessen. 

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

op maandag (woord- en gebedsdienst, 10.00 uur) en op dinsdag en donderdag 

(eucharistieviering, 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 20 en zondag 21 mei  

Willem en Hendrina van de Sande – van Berendonk en schoonzoon Gerard van 

Eindhoven (jrgt. moeder) 

Wim Peters (4de jrgt) 

 

Gebedsintenties St. Joris 

 

Zaterdag 20 mei 

Toon Wolfs (mg) 

Mies Baeten - van de Merendonk (mg) 

Zus Vingerhoets - Smetsers (mg) 

Tina van Oirschot - van Zeeland (mg) 

Graard van Kroonenburg (Processie Scherpenheuvel) 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 21 mei 

Betje , Jaantje, Piet en Jan van de Schoot 

Gerardus Smulders (verj.) 

Riek Louwers - Coppelmans (mg) 

Overleden ouders Heijms - van Aken 

Sjaan Venmans - Sterken (mg) 

Wim Ketelaars (mg) 

Tiny de Wert en Jeanne de Haas - van de Koevering 

Piet Bressers (verj.) 

Ouders de Bresser - van de Loo 

 

Gebedsintenties kapel Heilige Eik 

 

Dinsdag 23 mei  

13.30 uur: Viering met pastoor Spijkers  K.B.O.Oirschot 

19.00 uur: Adrianus Berben en echtgenote  

 

Gebedsintenties St. Petrus 

 

Donderdag 25 mei Hemelvaart 

Claudia Plasmans en familie 

Piet van Gerven 



Overleden ouders de Kock - van der Linden en broer Bert 

Geen viering om 19.00 uur bij de H.Eik 

 

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 

avschoon@inter.nl.net 

 

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.    

M.i.v. 18 januari is de 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. 

 

 
 

  

 
 


