
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. 

 

Stad, zout, licht 

 

Een stad op de berg  mogen we zijn, 

maar dat geeft ons nog niet het recht 

hoog van de toren te blazen. 

 

Zout der aarde mogen we zijn, 

maar laten we letten op de dosering 

want anders zullen de mensen vergaan van dorst. 

 

Licht op de kandelaar mogen we zijn, 

maar laten we uitkijken waar we het plaatsen, 

opdat we geen ogen verblinden. 

 

 Agenda 

 

Zaterdag  22 juli:  

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

Josephine en samenzang. 

19.00 uur:  In Spoordonk viering van Woord en Gebed met Ans en Josephine en 

samenzang. 

 

Zondag 23 juli: 

9.15 uur:  In Spoordonk eucharistieviering met samenzang. 

10.30 uur:  In Oirschot  eucharistieviering met samenzang. 

12.00 uur: Doop van Eef Kemps. 

15.30 uur:  Orgelbespeling door Gerard Hafkenscheid. 

 

Dinsdag 25 juli:  

19.00 uur:  Eucharistieviering in de kapel van Sint Joris. 

 

Woensdag 26 juli: 

19.00 uur: Parochiebestuur 

 

Donderdag 27 juli:  

19.00 uur:  Eucharistieviering in de kapel van Sint Joris. 
 

Overledenen: 

Op 6 juli is op 88 jarige leeftijd  Hein van Breemaat  overleden. 
 

Mededelingen: 

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. 

 
BEDEVAART KEVELAER 17 AUGUSTUS 2017 
Ook dit jaar wordt er weer een busreis georganiseerd naar het bedevaartsoord 

Kevelaer. 2017 is een speciaal jaar omdat de organisatie van Broederschap Processie 

Kevelaer-Eindhoven dit jaar 275 jaar bestaat. Bedevaartsoord Kevelaer viert zelfs het 

375-jarig bestaan.  

De kosten voor deze bedevaart bedragen € 16,- p.p. en voor kinderen tot 12 jaar € 8,- 

. U kunt opstappen in Middelbeers, Oirschot of Best. Voor meer informatie of opgave 

(uiterlijk 28 juli): voor de Beerzen 013-5141962 Tilly Hems, voor 

Oirschot/Spoordonk 0499-571250 het parochiesecretariaat en voor Best 0499-310807 

Joke en Fried van Aken. 

 

Aanmelden Bisdomsbedevaart Lourdes 

Als u van 14-21 oktober a.s. wilt meegaan naar Lourdes dan kunt u informatie 

aanvragen en/of zich aanmelden op het parochiesecretariaat, Nieuwstraat 17, of per 

telefoon 0499-571250, of per e-mail bestuur@odulphusvanbrabant.nl, of bij Annelies 

van de Ven (contactpersoon van de bedevaart) 0499-576072. 

 

Gebedsintenties H. Bernadette 

 

Zaterdag 22 en zondag 23 juli 2017: 

Gerarda van Baast – Nouwens (m.g.) 

 

Gebedsintenties  St.Petrus 

 

Zondag 23 juli. 

Ans Sterken - de Bresser (1ste jrgt) 

Jan Verbruggen en Riek Leenen 

Lauran Blommerde (mg) 

Wim Ketelaars (mg) 

Bertha van de Schoot (mg) 

Overleden ouders Hems - Roefs 

Leo Oomens (mg) 

Piet Bressers (jrgt) 

Overleden ouders van Overdijk - Smits en kinderen 

Marietje Bressers - Smetsers (sterfdag) 

Henk Versteden (verj) en overleden familie 

Overleden ouders Wolfs - van Summeren en overleden familie 

Pastoor Gerard Klomp (mg) 



Overleden ouders Evers - van Kollenburg, zonen Jan en Harrie en schoonzoon Jan  

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 22 juli. 

Nel Bevers (mg) 

Marietje Bressers - Smetsers (sterfdag) 

Overleden ouders Verkooijen - de Bie en dochter Riet en schoondochter Diny 

Jan van de Schoot (mg) 

 

Dinsdag 25 juli. 

Geen intenties 

 

Donderdag 27 juli. 

Geen intenties 

 

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.    

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. 


