
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADET 

 

Dankbaar terugkomen. 

Al eeuwen gaan mensen op bedevaart. De grote tochten, die mensen maken zoals 
naar Rome, Jeruzalem of Compostella doen iets met je. Het valt mij op dat men niet 
zo gemakkelijk kan uitleggen achteraf, wat er nu tijdens zo’n bedevaart gebeurd is. 
Menigeen komt op de pastorie bij het vertrek van zo’n pelgrimstocht een stempel 
halen en dan zijn de verwachtingen vaak hooggespannen. Vroeger werd een 
dergelijke pelgrimstocht wel ooit als penitentie opgelegd. Waarschijnlijk omdat men 
er een therapeutische uitwerking van verwachtte. Bovendien was vroeger en zeker 
in de middeleeuwen, een dergelijke pelgrimstocht ook gericht op het eeuwig 
zielenheil. In moderne taal zouden wij dat nu de heelheid van de persoon noemen. 
‘Heelheid’ staat dan ook voor: heiligheid. Wat wij tegenwoordig zoeken is vooral 
gezondheid en geluk. Een pelgrim vertelde mij ooit: “Ik ben teruggekomen als een 
tevreden mens, omdat ik nu dankbaar kan zijn. Onderweg heb ik ontdekt, dat ik ook 
dankbaar kan zijn voor mensen en omstandigheden, die mij voorheen irriteerden en 
zelfs kwaad maakten.“ Hij zei: “Ik zal het verder tegen niemand zeggen, maar het 
doet wel goed.” 
 

Dré Brouwers, pastor. 
 
Agenda 

 

Zaterdag 22 juni:   

13.00 uur: In de Basiliek viering van het huwelijk van Robert Leo en Melat Bekele. 

Van harte proficiat. 

16.00 uur: Beiaardconcert door Henk Veldman. Luisterplaats met koffie of thee in 

de pastorietuin: Nieuwstraat 17. 

18.30 uur: In de kapel van Sint Joris  Woord- en Communiedienst.   
 

Zondag  23 juni:     

10.30 uur:  In de Basiliek viering van de Eerste Communie van 28 kinderen van  

  De Linde en de Korenbloem met kinderkoor Triangel.Van harte  

  proficiat !!  

 

Dinsdag  25 juni:  

19.00 uur:  In de kapel van Sint Joris viering met pastor van Nunen. 

19.00 uur:    In het Koetshuis medewerkers Bijna Thuis Huis. 

 

Donderdag 27 juni:  

19.00 uur: Eucharistieviering In de kapel van Sint Joris. 

19.30 uur:    Voorbereiding dopen van 7 juli met Pastoor Spijkers. 

20.00 uur: Werkgroep Kerk en Samenleving bij Jan Deenen. 



 
Overleden. 

Op 9 juni is op 84 jarige leeftijd overleden Harrie van Hoof. 
 
Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 23 juni. 

Hein Louwers (1ste jrgt) 

Jan Smetsers (1ste jrt) 

Marella Woerdenbach (1ste jrgt) 

Toon en Toos Wolfs- van Loon 

Peer Peters (mg) 

Jacques Staal 

Lies Mathijsen- Hesselmans (bedevaart Hakendover) 

Nellie Strijbosch- van Stiphout (mg) 

Evert van de Ven (mg) 

Bertha Kreijveld- Bierkens (verj.) 

Frans van Dal, opa van Ronny de Langen 

Overleden ouders Smetsers- van Luyt en overleden familie. 

Piet van de Sande (verj) en overleden familie van de 

      Sande - van Overdijk. 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 
 

Zaterdag 22 juni. 

Sjef Hoosemans (mg) 

Jan van Rulo (mg) 

Harry van den Boom (mg) 

Thea Verouden- Hoppenbrouwers (mg) 

Henk Berben (mg) 

Jan van de Schoot (sterfdag) 

Adriana van de Sande- Erven (verj) 

Wim van Kemenade (jrgt) 

 

Dinsdag 25 juni. 

Geen intenties. 
 

Donderdag 27 juni. 

Mien van Laarhoven- Basemans en Theo van Laarhoven 

Toon van der Staak en zoontje Jeroen 

Toon Versteden en Lies Versteden- Tholen. 
 

Mededelingen: 

 

Opname zondags viering,  



Iedere zondag wordt de viering van 10.30 uur in de Sint- Petrus Basiliek in Oirschot 

uitgezonden door Een FM (Omroep Oirschot) via kanaal 36 van Ziggo en kanaal 

1316 van KPN. 

 

Inzameling van kleren en schoenen. 

Op 22 augustus wordt er weer een inzameling van kleren en schoenen gehouden in en 

bij de Basiliek door het Pastoor Vekemansfonds. De opbrengst is voor de bouw van 

scholen en het verstrekken van leer- en hulpmiddelen voor kansarme kinderen in het 

zeer arme Noord- Oosten van India. Draag allen bij!! 

Pastoor L.Spijkers. 

 

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, gebeds-  

intenties 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. 

 

 
 

  

 


