
KLOKKEN ST. PETRUS. 

 

Going Dutch 
 

In mijn jeugd kenden we de ‘Amerikaanse fuif’: een georganiseerd feest waarbij 

iedereen een hapje of drankje meebracht om daarmee de kosten te drukken en 

iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen. In het buitenland kreeg dit 

fenomeen de naam ‘going Dutch’ verwijzend naar onze vermeende zuinigheid. Toch 

was de eigenlijke reden een andere: die van onderlinge solidariteit.  

Dat zit ook achter twee initiatieven die de kerken van Sint-Odulphus van Brabant 

nemen. Op 17 november kunnen kerkbezoekers een product meenemen voor de 

Voedselbank. Achter in de kerken liggen formulieren die een suggestie doen om 

welke producten het gaat. Symbolisch gaan we zo met elkaar aan tafel. 

Maar we doen dit ook letterlijk. Ook op 17 november vindt er een gezamenlijke 

maaltijd plaats. Samen met min of meer willekeurig uitgekozen gezinnen of alleen 

gaanden, gaan mensen uit de verschillende kerken met elkaar aan tafel voor een 

diner: een mooie traditie uit onze kerk waaraan solidariteit ten grondslag ligt. Ook 

Jezus was gewoon met mensen aan tafel te gaan. Daarin was Hij behoorlijk selectief, 

want Hij koos daartoe niet altijd de meest succesvolle disgenoten, maar juist degenen 

die extra aandacht verdienden, om wat voor reden ook. Tijdens zijn laatste avondmaal 

liet Hij ons een ‘geestelijk testament’ na: “Denk aan Mij en doe als Ik”. 

 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo 

 

Agenda. 
 

Zaterdag  16 november:   

10.00 uur:  Repetitie in de kapel van Sint Joris van het Dietsch Vocaal Ensemble. 

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

 

Zondag  17 november:   DAG VAN DE ARMEN 

10.30 uur: In de Basiliek eucharistieviering met het Dietsch Vocaal Ensemble. Er is 

een inzameling voor de Voedselbank en de Klomp staat er vanwege de 

Adventsactie voor kinderen van vluchtelingen in Peru. 

 

Maandag 18 november: 

20.00 uur:  Werkgroep Eerste Communie. 

 

Dinsdag  19 november:  

12.00 uur: Pastores team. 

13.00 uur:   Siergroep in het Koetshuis. We nemen afscheid van Tonnie Hems. 

Hartelijk dank voor alle inzet. 

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

19.00 uur: Parochiebestuur. 

 



Woensdag 20 november: 

20.00 uur : Werkgroep Kerk en Samenleving van de ZLTO. 

 

Donderdag 21 november:  

14.00 uur: Dekens in Den Bosch 

17.00 uur: Ceciliafeest Dameskoor in het Koetshuis 

19.00 uur: Herdenkingsviering met Mieke en Marie Louise en het Avondwakekoor  

  in de kapel van Sint Joris met aansluitend kofie of thee in het restaurant. 

20.00 uur: Contactgroep van Oirschot en Spoordonk. 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 17 november. 

Jo van Overbeek (mg) 

Piet van den Elsen (mg) 

Ger van Laarhoven 

Miet van de Looy- Roozen en zoon Paul 

Willie van Tiel (mg) 

Peer Peters (mg) 

Overleden familie van de Heijden- Hoppenbrouwers 

Frans de Bresser. 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 16 november. 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders. 

Harry van den Boom (mg) 

Janus van der Vleuten (mg) 

 

Dinsdag 19 november. 

Cornelis Wouters en echtgenote Petronella Breekelmans en overleden kinderen. 

Marie der Kinderen- van Esch (mg) 

Mari Heesbeen. 

 

Donderdag 21 November. 

Cisca en Jo van Kroonenburg- van Heerebeek. 

 

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 communidienst 

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. 

 

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. 

 

 
 

  

 


