
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE  

 

IK BEN: " DE TIJD" . 

 

bemind, gehaat 

altijd benijd 

word ik door jong en oud 

naar eigen waan of maat, 

in delen afgemeten, 

ben ik de spiegel 

voor elckerly's geweten. 

 

ik ga te traag 

dan wel te vlug; 

men zegt zo graag: 

"wat gisteren was  

komt nooit terug" 

 

verwijt de tijd niet 

dat u slijt 

met het klimmen van uw jaren. 

u vecht uw eigen niet te winnen strijd, 

dat is hetgeen waaraan u lijdt. 

 

ik ben noch toekomst, noch verleden. 

ik ben met iedereen en u 

het heden 

in alle eeuwigheid ondeelbaar 

"nu". 

 

Martijn 

 

Agenda 

 

Zaterdag 22 september:  

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

  Marie Louise en samenzang. 

19.00 uur:  In Spoordonk viering van Woord en Gebed met  Mari en Marie Louise 

en samenzang. 

19.00 uur:  In de Basiliek in Oirschot presentatieviering van het Vormsel met pastor 

  van Nunen en de Mixed Voices. 

 

Zondag  23 september:   

 9.15 uur:  In Spoordonk Woord- en Communiedienst met Henk en Christianne en 

  het Gemengd Koor. 



10.30 uur:  In Oirschot  Woord- en Communiedienst met Henk en Christianne en 

  samenzang. 

11.00 uur: In de Antoniuskerk in Best vieren we dat Jan van Lieverloo 25 jaar 

Diaken is. Van harte proficiat !!! 

 

Dinsdag 25 september:  

12.00 uur: Bijeenkomst pastoresteam. 

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

20.00 uur: In basisschool “De Plataan”  voor de ouders informatieavond over het 

  Vormsel in Oirschot en Spoordonk met pastor van Nunen. 

 

Woensdag 26 september: 

15.00 uur: In het pastoraal centrum tot 16.00 uur aanmelden voor de Eerste  

  Communie in Oirschot. 

20.00 uur: In Den Deel voor de ouders informatie over de eerste Communie in  

  Spoordonk met pastoor Spijkers. 

 

Donderdag  27 september:  

14.00 uur: Dekens in Den Bosch 

18.00 uur     In het pastoraal centrum tot 19.30 uur aanmelden voor de Eerste 

Communie in Oirschot. 

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

Overledenen: 

Op 6 september is op 92 jarige leeftijd Ria van der Avort - de Kort overleden. 

 

Gebedsintenties H.Bernadette 

 

Zaterdag 22 en zondag 23 september  

Mien Pijnenburg – van der Sande (m.g.) 

Miet van de Looij – Roozen en zoon Paul 

Overleden familie Roefs – van Kronenburg 

Lies Mathijssen – Hesselmans (Beerse processie naar Scherpenheuvel) 

Overleden familie van Kuringen – de Laat 
 

Gebedsinties St.Petrus. 

 

Zondag 23 september 

Gérard van Kollenburg (mg) 

Sjaak en Drieka van der Schoot en schoondochter Annie 

Eerw. Heer Emerites Pastoor Gerard Klomp 

Joannes Smits en Adriana Smits - van der Heijden (jrgt) 

Toon Kemps en Tonnie Kemps - Smits (jrgt) 

Wim van Kemenade (verj) 

Ria Verhouden - Bressers (Trouwdag 



Ouders Jansen en zoon Jan en dochter Annie 

Willem en Anna Liebregts en dochter Jacqueline 

 

Gebedsintenties kapel St. Joris 

 

Zaterdag 22 september 

Doortje Erven - van Kroonenburg (jrgt) 

Familie Smits - van Erp 

Riek Roefs (mg) 

Joannes Smits en Adriana Smits - van der Heijden (jrgt) 

Toon Kemps en Tonnie Kemps - Smits (jrgt) 

Wim van Kemenade (verj.) 

 

Dinsdag 25 september 

Geen intenties 

 

Donderdag 27 september  

Overleden ouders van der Staak - Huijbers 

Janus Hermans (sterfdag) 

 

Mededelingen: 

 

Restauratie dak van de Kapel Heilige Eik. 

Even vooraf ;                                                                                                                                                                                                          

De kapel blijft tijdens de werkzaamheden aan het dak altijd toegankelijk. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het dak van de kapel door Van Dinther 

Bouwbedrijf. De werkzaamheden zijn: verwijderen van de, dakpannen, panlatten en 

schoonmaken van dakpannen en de onderliggende kapconstructie.                                                  

De herstelwerkzaamheden houden in het aanbrengen van dakfolie, tengels, panlatten, 

muurlood en het aanbrengen van de bestaande pannen aangevuld met bijpassende 

pannen waar nodig. Tevens wordt het leiwerk met het aansluitende loodwerk 

vervangen door de Firma Bogaerts b.v.   De klokkenstoel met klok wordt opgeknapt 

en op een later tijdstip terug geplaatst, deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 

de plaatselijke Firma Vingerhoeds metaal. 

Het voorste gedeelte van de steigers wordt, zover de werkzaamheden het toelaten nog 

voor de vakantie (week 30) verwijderd. 

Maandag 25 juni zijn de werkzaamheden gestart en gaan door tot vrijdag 20 juli 

waarna de bouwvak gaat beginnen.                                                                                                                                                                

Maandag 13 augustus gaan ze weer verder met het afwerken van de dakvlakken.                                                              

De werkzaamheden na de bouwvak zullen afhankelijk van de weersgesteldheid, ca. 3 

tot 4 weken in beslag nemen. 

Werkzaamheden aan de wanden en plafonds in de kapel worden op een later tijdstip, 

in goed overleg met betrokken partijen, uitgevoerd. 

 

Ontmoetingsmiddag  voor nabestaanden vrijdag 14 september in het Koetshuis van 



het Pastoraal Centrum in Oirschot. 

De bijeenkomst  is bestemd voor mensen, die recent  of  minder recent  met het 

verlies van een dierbare te maken hebben gehad. 

De middag vindt plaats in het Koetshuis van het Parochiecentrum,  Nieuwstraat 17  in 

Oirschot. 

U bent van harte welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur om onder het genot van een 

kopje koffie of thee met lotgenoten in gesprek te gaan. 

Breng gerust iemand mee als U dit prettig vindt. 

Vooraf even aanmelden bij Diny van de Laar. Telefoon: 0499-572249 of e-mail: 

l.vd.laar@zonnet.nl 

U kunt bij haar ook terecht voor meer informatie. 

AnneMarie van Schoonderwalt, Marie-Louise Senecaut en Diny van de Laar. 

 

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. 

 

mailto:l.vd.laar@zonnet.nl


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. 

 

 
 

  

 


