
KLOKKEN ST. PETRUS. 

 

Van Franciscus naar Hubertus   
 
De herfst is een boeiende tijd. De natuur vertelt in geuren en kleuren dat er van alles 

gaande is. In de kerk vieren we verschillende betekenisvolle heiligen en feesten. Op 4 

oktober luidden om 14.00u. de klokken om stil te staan bij Franciscus, die 800 jaar 

geleden op kruistocht de Sultan ontmoette. Een ontmoeting in het teken van vrede en 

verzoening. Een oud verhaal met een actuele lading! Dat is het mooie van 

heiligenverhalen: ze lijken oud en in sommige opzichten achterhaald, maar als je je 

erin verdiept, blijken ze ook ons iets te zeggen te hebben. Daarom vieren we op 1 

november Allerheiligen, een van de oudste feesten in de kerk. Een dag later, 

Allerzielen, gedenken we de mensen die we van nabij goed gekend hebben en die ons 

‘heilig’ zijn geworden. We noemen hun namen, ontsteken een kaarsje bij hun foto of 

leggen bloemen op hun graf. Ze doen er nog steeds toe doen: uit het oog, maar niet 

uit het hart. Uit de tijd en thuisgekomen in de eeuwigheid. En dan zondag 3 

november. Om 11.00 uur is er bij de H. Eik een Hubertusviering. Hubertus, die van 

heidense jager bisschop werd na een bijzondere ervaring op Goede Vrijdag, is de 

patroonheilige voor de jagers en het wild. De band tussen mens en dier wordt 

gezegend, alsmede de Hubertusbroodjes, die daarna gegeten worden door de 

aanwezige mensen én dieren. Een teken dat de Schepper zorgt voor alles wat leeft! 
 
Pastor Wilfred van Nunen 

 

 Agenda. 

 

Zaterdag  19 oktober:   

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

 

Zondag  20 oktober:    

10.30 uur:  In de Basiliek eucharistieviering met het Bernadettekoor. 

12.00 uur:  Doop van Donna Hems 

13.00 uur:  Doop van Luca Kaal 

 

Maandag 21 oktober: 

19.00 uur: In het Koetshuis Oirschot zorgt.  

20.00 uur:    Bijeenkomst Werkgroep Eerste Communie in de bibliotheek  

                     van het Pastoraal Centrum. 

 

Dinsdag  22 oktober:  

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

 

Woensdag 23 oktober: 

19.30 uur: In de kerk in Spoordonk herdenking van de bevrijding van Spoordonk 75 

  jaar geleden. 



 

Donderdag 24 oktober:  

12.00 uur: Pastoraal team. 

19.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van Sint Joris. 

20.15 uur:  In de Basiliek herdenking van de bevrijding van Oirschot 75 jaar  

  geleden. 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 20 oktober. 

Toon van den Biggelaar (1ste jrgt) 

Peer Peters (1ste jrgt) 

Kees en Mien de Goeij 

Piet van Heesch en Sien van Heesch- van Lieshout. 

Adrianus van de Kam (jrgt) 

Nellie Vogels- van de Pol en overleden ouders Vogels- van Erp. 

Pieta Smits- Veraa (MG) 

Nellie Strijbosch- van Stiphout (mg) 

Rinus Verhouden (mg) 

Miet van de Looy- Roozen en zoon Paul 

Willie van Tiel (mg) 

Bijzondere intentie 

Kees Smetsers (verj) en zoon Hans. 

 

Gebedsintnties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 19 oktober. 

Sjef Hoosemans (1ste jrgt) 

Jan van Rulo (mg) 

Henk Berben (mg) 

Marie der Kinderen- van Esch (mg) 

 

Dinsdag 22 oktober. 

Geen intenties. 

 

Donderdag 24 oktober. 

Harrie van Straten.  

 

Mededeling: 

 

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. 



 

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. 

 

 
 

 


