
 KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. 

 

Gelovigen en ongelovigen. 

onkerkelijken, vrijzinnigen, humanisten, 

mensen van links en mensen van rechts, 

we wonen in hetzelfde dorp, dat 'aarde' heet. 

Wij zijn aan elkaar toevertrouwd 

om in vriendschap samen te leven. 

Wij horen bij elkaar. 

We gaan samen de lange weg, 

de weg naar het licht, 

de weg, die door vele nachten gaat, 

de harde weg, die voert door de woestijn 

van menselijke dorheid, 

over bergen van hebzucht, wantrouwen en geweld, 

naar een nieuwe lente over de wereld! 

 

Phil Bosmans. 

 

Agenda 

 

Vrijdag 15 september: 

14.00 uur: In de sacristie ( ingang langs het kerkhof) aanmelden voor het Vormsel 

op zaterdag 9 december om 19.00 uur in de kerk van Spoordonk. 

 

Zaterdag  16 september:  

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

Nunen en het Dameskoor. 

18.00 uur: Officiële opening van het nieuwe dorpshuis in Oostelbeers in de 

voormalige kerk. 

19.00 uur:  In Spoordonk viering van Woord en Gebed met pastor van Nunen en 

samenzang. 

 

Zondag 17 september:  

9.15 uur:  In Spoordonk eucharistieviering met het Gemengd Koor en preek door 

pastor van Nunen. 

10.30 uur:  In Oirschot  eucharistieviering met het Dameskoor en preek door pastor 

van Nunen uit dankbaarheid vanwege het zestigjarig huwelijk van Nico 

en Nelleke Jansen. We feliciteren Nico en Nelleke van ganser harte en 

danken hen voor alle trouwe inzet voor onze parochie als collectant en 

lid van het Dameskoor. 

16.00 uur: In de Sint-Petrus Basiliek orgelconcert door Kees van Houten uit Boxtel 

met medewerking van Marjon Strijk, sopraan. De toegang is gratis. 

Iedereen is hartelijk welkom. 

 



Dinsdag 19 september:  

14.30 uur: Aanmelden in het Koetshuis achter het Pastoraal Centrum voor de Eerste 

Communie in Oirschot. 

19.00 uur:  Viering in de kapel van Sint Joris met pastor van Nunen. 

20.00 uur: In den Deel in Spoordonk info over het Vormsel door pastor van Nunen 

 

Woensdag 20 september: 

14.00 uur: In de sacristie ( ingang langs het kerkhof) aanmelden voor de Eerste 

Communie van Spoordonk op zondag 27 mei. 

18.00 uur:  Parochiebestuur. 

 

Donderdag 21 september:  

14.30 uur: Aanmelden in het Koetshuis achter het Pastoraal Centrum voor de Eerste 

Communie in Oirschot. 

19.00 uur:    Herdenkingsviering in de kapel van Sint Joris met Ans van de Laar en 

Riet Rijnen en het Avondwakekoor. Aansluitend koffie of thee in het restaurant van 

huize Sint Joris. 

19.30 uur: Contactgroep van Oirschot en Spoordonk.  

 

Overledenen. 

 

Op 30 augustus is op 84 jarige leeftijd overleden Piet Veraa. 

Op 01 september is op 87 jarige leeftijd overleden Riek van de Schoot- Roozen. 

 

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. 

 

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 16 en zondag 17 september. 

Overleden ouders Erven – van den Hout en kinderen (sterfdag moeder) 



Vader en moeder van de Sande en zoon Janus 

Miet van de Looij – Roozen en zoon Paul 

Overleden familie Roefs – van Kronenburg 

Peter en Toos de Kroon – Witlox (vrjd. vader) 

Piet Smetsers (jrgt.) 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 17 september. 

Overleden ouders Megens- de Kroon en schoonzoon Leo. 

Piet Roefs (mg) 

Leo Oomens (mg) 

Henricus Gerardus van Beers en echtgenote Adriana van Beers- Traa. 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 16 september. 

Cees Bierkens (1ste jrgt) 

Jos van de Schoot en echtgenote 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders 

Nel Bevers (mg) 

Ties van de Poll (verj) 

Nel van Nunen- van Gisbergen (n.m.Dameskoor) 

 

Dinsdag 19 september. 

Janus van Oirschot (mg) 

 

Donderdag 21 september. 

Tinus Hoppenbrouwers (mg) 

Sjef Hoppenbrouwers (mg) 

Wilhelmus van der Aa (jrgt) 

Overleden ouders de Brouwer- van Brunschot en Mies Verhoeven. 

 

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. 

 

 
 

  

 
 


