
 

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE  

 

Zeven wensen. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van liefde en vriendschap 

Dat hier in huis mag zijn:  

de geest van geduld en hoop 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van warmte en aandacht, 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van tedere zorg. 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest die heelt en beschermt. 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest die gemeenschap sticht. 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest waarbij ieder zichzelf kan zijn. 

 

Marinus van den Berg. 

 

Agenda 

 

Zaterdag 12 januari:   

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

Marie Louise en seniorenkoor De Naklank. 

 

Zondag  13 januari:    

 9.15 uur:  In Spoordonk eucharistieviering met samenzang en preek door pastor 

  van Nunen. 

10.30 uur:  In Oirschot eucharistieviering met Cantor(s) en preek door pastor van 

Nunen. 

 

Maandag 14 januari  

18.30 uur:  Ouder kind avond met pastor van Nunen als voorbereiding op de eerste 

communie in de Antoniusschool. 

 

Dinsdag 15 januari:  

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

19.30 uur:  Voorbereiding dopen van 20 januari en 3 februari met pastor van Nunen. 

 

Woensdag 16  januari :  

19.00 uur: Parochiebestuur. 

 



Donderdag 17 januari:  

14.00 uur: Dekens in Den Bosch. 

19.00 uur: In de kapel van Sint Joris herdenkingsviering met Riky en Minke en het 

Avondwakekoor. Aansluitend koffie of thee in het restaurant van Sint Joris. 
 

Gebedsintenties H.Bernadette. 

 

Zondag 13 januari 2016. 

Lies Mathijssen – Hesselmans (m.g.) 

Overleden ouders Kools - Vermulst 

Marijke van Oirschot – van de Schoot en vader Janus 

Miet Beekmans – Erven (1e jrgt.)6 

Piet van de Sande (jrgt.), Wilhelmus en Maria van  

     Overdijk – Nouwens en overleden familie 

Piet Oppers (sterfdag) 

 

Gebetsintenties St.Petrus 

 

Zondag 13 januari 2019. 

Ben Morselt (1ste jrgt) 

Hendrika Smulders- Vennix (jrgt) 

Henk van Loon (mg) 

Wim van der List (mg) 

Anna Geenen- Coolen (mg) 

Toon van den Biggelaar (mg) 

Peer Peters (mg) 

Overleden ouders Megens- de Kroon en schoonzoon Leo 

Kees, Jan en Ciska van Rijen 

Jo van Overbeek (nm.Sjef Theuws) 

Overleden familie Petrus van Cuijck van de Aa 

Janus en Cor Kempsen dochter Bab 

Ans Meeuwis- van Vroonhoven 

Daan Laenen (voor zijn verjaardag) 

Piet van den Elsen (mg) 

Sjaak en Drieka van de Schoot en schoondochter Annie. 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 12 januari 2019. 

Jan Melis (jrgt) 

Jan van de Wal (mg) 

Sjaan Coppelmans- Nouwens (mg) 

Mien van den Aker- Walravens (mg) 

Jan en Drieka Witlox- Vingerhoets 

Theo van Gerven (verj) 



Jan van Rulo (mg) 

Riek Schepens- van Kronenburg (mg) 

 

Dinsdag 15 januari. 

Geen intenties 

 

Donderdag 17 januari. 

Toos Vogels- Vennix (mg) en overleden familie. 

Riek Roefs (mg) 

Betsie de Bresser- Spijkers (verj) 

 

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 !!) 
 

Vesperviering. 

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen. 
 

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de 

christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 

januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek 

Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië 

vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun 

land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeelheid en exclusiviteit. Dit 

terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en  

solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid 

De gezamelijke Christelijke kerken van De Beerzen, Best, Oirschot en Spoordonk 

nodigen u van harte uit in de Vesperviering in de Lidwina kerk in Best op woensdag 

23 januari 2019 om 19.30 uur om samen te vieren, bidden, zingen, leren en dienen. 

We kunnen als geloofwaardige getuigen van Christus, er zijn voor de vele religieus 

zoekende mensen van vandaag.  

Voor meer informatie kan men terecht bij Jan Jansen (secretaris RvK) 0499- 572627) 
 

Montfortkapel 

Op maandag 14 januari vertoont de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit van de 

Stichting Behoud Montfortkapel de speelfilm ‘Een man die Ove heet’. Ove is 59 jaar 

oud en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Maar Ove is niet bitter, hij 

gromt alleen een beetje Hij houdt de gang van zaken in de buurt nauwlettend in de 

gaten en levert commentaar als iets hem niet aanstaat. Alles wordt anders, als hij 

nieuwe overburen krijgt.  

U bent welkom in het Parochiecentrum Koetshuis in de Nieuwstraat 17 in Oirschot. 



Inloop vanaf 19.15 uur; de film begint om 19.30 uur. Uw bijdrage: € 5,- (incl. 2 x 

thee/koffie). Graag uiterlijk zaterdag 12 januari aanmelden via 

info@montfortkapel.nl of tel.nr. 0499 – 577316. 

  

 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 17.30 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 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. 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. 

 

 
 



  

 


