
KLOKKEN ST. PETRUS. 
 

Bidden om eenheid 
 

Op dinsdag 21 januari om 19.00u wordt een Oecumenische Vesper gehouden in het 

kader van de Week van Gebed om Eenheid van de Kerken door de ‘Raad van Kerken 

Best-Oirschot-De Beerzen’ in de Kapel van Zorgcentrum Sint-Joris, Sint Jorisstraat 1, 

Oirschot. Het thema is ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ (Handelingen 

28 vers 2) De opzet voor deze Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is 

gemaakt door verschillende christelijke kerken op Malta. De kerkgeschiedenis van dit 

eiland gaat terug tot de tijd van de apostelen. Volgens de traditie bereikte Paulus de 

kust van Malta na een schipbreuk in het jaar 60. Ook in onze tijd komen er 

vluchtelingen en schipbreukelingen aan in Malta. De hulpverlening ter plekke heeft 

een loods waarin ze een soort (gratis) winkel hebben gemaakt. Zodra de 

vluchtelingen nat, koud en moe, zonder ook maar enige bezitting, aankomen in de 

haven, mogen ze in deze ‘winkel’ zelf hun eerste levensbehoeften uitzoeken. We 

kunnen er als geloofwaardige getuigen van Christus zijn voor de vele zoekende 

mensen van vandaag! Na afloop bent u uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in het 

Koetshuis, Nieuwstraat 17, Oirschot. 

Dré Brouwers, pastor 

 

Agenda. 
 

Vrijdag 17 januari: 

10.00 uur: Viering in de Antoniuskapel (Straten) 

 

Zaterdag  18 januari:   

  9.00 uur: In de Basiliek viering met Gilde Sint Sebastiaan. 

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

 

Zondag  19 januari:    

10.30 uur:  In de Basiliek eucharistieviering met het Bernadettekoor. 

13.00 uur:  Doop van Julius Spijkers. 

 

Dinsdag  21 januari:  

19.00 uur:    In de kapel van Sint Joris Vesperviering voor de Eenheid van de 

 christenen en aansluitend in het Koetshuis bijeenkomst met leden 

 van de PKN. 
 

Woensdag  22 januari: 

20.00 uur:  Commissie Kerk en Samenleving van de ZLTO. 
 

Donderdag 23  januari: 

14.30 uur:  Werkgroepen tuinonderhoud, kerststalbouwers en uitvaartacolieten  

   in het Koetshuis. 



19.00 uur:  Eucharistieviering in  de kapel van Sint Joris. 
 

Hoop is een universele boodschap 
 

Paus Franciscus is een man die woord houdt. 

‘A man of his word’ is een bijzondere documentaire over een bijzondere paus. 

Gedurende 90 minuten verkennen wij zijn wereld, zijn ideeën en zijn boodschap. 

Diverse zaken komen langs, zoals: sociale gerechtigheid, immigratie, ecologie, 

materialisme, de rol van het gezin, de dood. 

Deze documentaire laat ons paus Franciscus zien als iemand die authentiek maar ook 

heel bemoedigend overkomt op veel mensen. Het is alsof hij de kijker, ons , 

persoonlijk toespreekt. U mag het zelf komen ervaren hoe dat voor ons is. 

Op maandagavond 27  januari 2020 wordt de documentaire in de Enck in Oirschot 

getoond. 

U bent van harte welkom om 20.00 uur in de foyer voor een kopje koffie dat u wordt 

aangeboden door de parochie St.-Odulphus van Brabant. De toegang is gratis.U kunt 

zich opgeven van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur op het 

Parochiesecretariaat, Nieuwstraat 17 in Oirschot, telefoon 0499-571250. 

Live viering 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. 

 

Herdenkingsbos bij H.Eik 

De eerste bomen zullen geplant worden begin maart. 

De voorbereidingen zoals snoeien, het bewerken van de grond en het voorbereiden 

van de bomen voor het verplanten zijn in volle gang. 

Omdat het de nodige tijd kost en de aanplant zeer zorgvuldig gebeurt, dienen wij  

tijdig (liefs voor begin februari) op de hoogte te zijn van Uw belangstelling. 

Er zal jaarlijks slechts één plantmoment zijn in het voorjaar. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Harrie van Moorsel. 

harrie.vanmoorsel@gmail.com of tel. 0499- 571317. 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 19 januari. 

Pieta Smits- van Veraa (1ste jrgt) 

Pierre Geenen (jrgt) 

Peer Peters 

Lia Jansen- van de Ven (mg) 

Familie Pijnenburg- van Overbeek en overleden familieleden 

Kees, Jan en Ciska van Rijen 

Sjaak en Drieka van der Schoot en schoondochter Anny 

Joannes van Heerebeek. 



Intentie uit Dankbaarheid. 

 

Gebedsintenties kapel St. Joris. 

 

Zaterdag 18 januari. 

Piet der Kinderen (1ste jrgt)   

Pieta der Kinderen- van Aarle. 

Marie der Kinderen- van Esch (mg) 

Harrie van Hoof (mg) 

Jan Melis (jrgt) 

Bertha Spanjers- Hoosemans (mg) 

Riet Verhagen- van de Wouw (jrgt) 

en Harrie van Hal (jrgt). 

 

Dinsdag 21 januari. 

Kees Broks (mg) 

Overleden ouders van der Staak- Huijbers 

Riek van Gestel- van de Loo (mg) 

 

Donderdag 23 januari. 

Geen intenties. 

 

Kerkdiensten kapel Franciscanessen 

Gedurende de week zijn de kerkdiensten op zondag om 10.00 uur eucharistieviering, 

op maandag woord- en communiedienst om 10.00 uur, en op dinsdag en donderdag 

eucharistieviering om17.15 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. 

 

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. 

 

 
 

 


