
KLOKKEN ST. PETRUS. 
 
Ik ga het anders doen 
 
Mensen kijken soms verbaasd naar de biechtstoelen in onze kerken. “Biechten, wat 
is dat? Hoe ging dat?” Ik wijs dan op de drie deurtjes. De priester zat in het 
middelste hokje. Terwijl er iemand in het hokje links van hem biechtte, kon de 
volgende in het rechterhokje gaan knielen. De biechtvader hoefde maar zijn hoofd te 
draaien voor de volgende biecht. Zo konden die snel en efficiënt 'afgehandeld 
worden'.  
In de zeventiger jaren is de biechtpraktijk tot bijna nul gedaald. Biechten was een 
plichtpleging geworden; tijd voor een gesprekje over waar je werkelijk mee zat, was 
er niet; daar leende zich dat donkere hokje trouwens niet voor.  
Iemand die dat biechten vroeger had meegemaakt, vertelde: "Je moest eerst een 
schuldbelijdenis doen voordat je schuld werd kwijtgescholden. Als kind had ik 
standaard rijtjes: ongehoorzaam geweest, uit de suikerpot gesnoept, gejokt tegen de 
juf... Als volwassene vond ik dat je schuldgevoel aangepraat werd, waarvan ik dacht: 
is dat nou zo fout? Nu denk ik: het echte kwaad waaraan de wereld ten onder dreigt 
te gaan, kwam niet ter sprake.”  
Is biechten terecht in onbruik geraakt? In de oude vormgeving wellicht wel. Maar 
toch is het goed om je leven regelmatig tegen het licht te houden van ons christelijk 
geloof. Als je moet bekennen dat je fouten maakte, is het goed dat er iemand is die 
zegt: “Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt: jij hoort erbij; je bent en blijft de 
moeite waard.” Een spreekkamer of een huiskamer kan ook een ‘biechtstoel’ zijn, 
waar je je na een goed gesprek bevrijd voelt van een schuldenlast en met meer 
inzicht zegt: “Ik ga het anders doen.”  
 
Pastoor Leendert Spijkers 
 
Agenda. 

 

Zaterdag 17 augustus:   

18.30 uur: Eucharistieviering met samenzang in de kapel van Sint Joris.  

 

Zondag  18 augustus:    

10.30 uur:  In de Basiliek eucharistieviering met samenzang en gilde Broederschap 

van Onser Liever Vrouwe. 

 

Dinsdag  20 augustus:  

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

20.00 uur: Evaluatie eerste Communie. 

 

Woensdag 21 augustus: 



19.00 uur: Parochiebestuur. 

 

Donderdag  22 augustus: HEEL DE DAG VAN HALF TIEN 'S-MORGENS TOT 

HALF TIEN 'S- AVONDS INZAMELING KLEDING EN SCHOENEN VOOR HET 

PASTOOR VEKEMANS FONDS  BIJ DE INGANG VAN DE BASILIEK. 

  9.00 uur: Pastoraal team. 

18.30 uur: BASILIEK OPEN TOT 21.30 uur vanwege de     

  ZOMERAVONDMARKT.  

19.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van Sint Joris 

 

Overledenen: 

Op 5 augustus is op 98 jarige leeftijd overleden Toos van Nunen- van Summeren. 

 
Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 18 augustus. 

Jochie van Bemmel ( 1ste Jrgt) 

Toon Vogels (jrgt) 

Jo van Overbeek (mg) 

Piet van der Elsen (mg) 

Adrianus Willibrordus Swaans 

Miet van de Looy- Roozen en zoon Paul 

Frans Smulders 

Willie van Tiel (mg) 

Maarten Roozen.(sterfdag/verj.) 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 17 augustus. 

Marie der Kinderen- van Esch. (mg) 

 

Dinsdag 20 augustus. 

Pieta Smits- Veraa (mg) 

 

Donderdag 22 augustus. 

Geen intenties. 

 

Mededelingen: 

Iedere zondag is de eucharistieviering in de Basiliek van  

Oirschot live bij u thuis op de tv. 
Iedere zondag om 10.30 uur is de viering in de Basiliek van Oirschot                       

live bij u thuis te zien op te televisie. Ziggo klanten op kanaal 36, klanten van KPN 

op kanaal 1316 en klanten van Trined op kanaal 520. 

 

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. 

 

 


