
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE  

 

Nam ik te vlug 

die lange weg terug 

naar hem 

uit wie mijn leven kwam? 

vader ging mij  

kort geleden voor, 

luister, hoor? 

ik hoorde steeds 

zijn stap 

en volgde snel 

te snel misschien 

zijn spoor. 

 

vergeet  ons niet, 

heb geen verwijt, 

verdriet breekt harten open 

en leert 

je eigen weg  

alleen te lopen 

 

Agenda 

 

Zaterdag 17 november:   

  17.45 uur: In de kapel van Sint Joris eucharistieviering met het Dameskoor en preek 

door pastor van Nunen. 

19.00 uur:  In Spoordonk viering van Woord en Gebed met het Gemengd Koor en 

preek door pastor van Nunen. 

 

Zondag  18 november:  OP VERZOEK VAN PAUS FRANCISCUS IS HET  

           VANDAAG WERELDDAG VAN DE ARMEN.  

   9.15 uur:  In Spoordonk eucharistieviering met samenzang en toespraak door  

  iemand van de Voedselbank. Iedereen wordt uitgenodigd om 1 product 

  mee te brengen voor de Voedselbank wat goed houdbaar is zoals koffie, 

  houdbare melk,blikgroenten,pastasaus en zonnebloemolie. 

10.30 uur:  In Oirschot eucharistieviering met de Cantorij en toespraak door iemand 

  van de Voedselbank. Iedereen wordt uitgenodigd om 1 product  

  mee te brengen voor de Voedselbank wat goed houdbaar is zoals koffie, 

  houdbare melk,blikgroenten,pastasaus en zonnebloemolie. 

  We hebben 3 jubilarissen bij de Cantorij: Herman  Onland, Wil Smal en 

  Marijke Gast. Van harte proficiat en hartelijk dank voor jullie jarenlange 

  inzet en trouwe aanwezigheid. 

 

Dinsdag 20 november:  



18.00 uur: Ceciliafeest van de Cantorij in het Koetshuis. 

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

19.30 uur: Voorbereiding dopen van 25 november en 9 december met pastor van 

  Nunen. 

 

Woensdag  21 november: 

15.00 uur: Ceciliafeest van het Dameskoor in het Koetshuis. 

 

Donderdag 22 november:  

12.00 uur: Pastoor bij 85-jarigen en ouder van de KBO in de Stapperij. 

15.30 uur:  Oefenen Vormsel Oirschot in de Basiliek met pastor van Nunen. 

19.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van Sint Joris. 

19.30 uur: Contactgroep van Oirschot en Spoordonk. 

 

Overledenen: 

Op 30 oktober is op 85 jarige leeftijd  Vinnie de Beer - Engelen overleden en op 31 

oktober is Harrie van Nunen in de leeftijd van 87 jaar overleden  

 

Mededeling: 

 

Werelddag voor de armen: 

In het jaar van barmhartigheid heeft Paus Franciscus een werelddag voor de armen 

ingesteld.  

De Paus werd daarbij geïnspireerd door de woorden uit Psalm 34,7: “Die roepen in 

nood, naar hen luistert de Heer”  

De woorden van de psalmist kunnen we ons eigen maken op het ogenblik dat wij 

geroepen zijn om de verschillende omstandigheden van lijden en marginalisering 

onder ogen te zien waarin zoveel mensen leven die wij gewoonlijk aanduiden met de 

algemene term “armen”. 

Deze werelddag wordt gehouden op de een na laatste zondag van het kerkelijk jaar en 

dat betekent aankomende 18e november.  

In samenwerking met de voedselbank is afgesproken dat de kerken aan hun 

parochianen zullen vragen één product mee naar de kerk te brengen op de 18e 

november. Een product wat gemakkelijk houdbaar is en dus gedurende langere tijd 

aan de afnemers van de voedselbank kan worden overhandigd. Daarbij is de keuze 

gemaakt voor: koffie, houdbare melk, blikgroeten, pastasaus en zonnebloemolie. 

Ook zal een vertegenwoordiger van de voedselbank meer vertellen over hun goede 

werk tijdens de vieringen in de kerken van Sint-Odulphus van Brabant tijdens de 

vieringen van 18 november.  

Gaat u positief in op het verzoek van de Paus en brengt u één bovengenoemd artikel 

mee naar de kerk? 

Mede namens de voedselbank op voorhand bedankt.  
 

Gebedsintenties H.Bernadette. 

 



Zaterdag 17 en zondag 18 november 2018: 

Kees Machielsen (1e jrgt.) 

Lies Mathijssen – Hesselmans (m.g.) 

Familie van der Heijden – Hoppenbrouwers 

Mari van Heesbeen (vrjd.) 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 18 november. 

John Liebregts (1ste jrgt) 

Bertha van de Schoot 

Cornelis Wouters en echtgenote Petronella Breekelmans  

           en overleden kinderen 

Ger van Laarhoven 

Henk van Loon (mg) 

Ine van de Kerkhof - van Rooij (mg) 

Mari Smolders (verjaardag) 

Frans de Bresser (jrgt) 

Toon van den Biggelaar (mg) 

Sjaak Kemps en ouders Toon en Narda Kemps 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 17 november. 

Jan van de Schoot (vanwege de buurt) 

Jan van de Wal (mg) 

 

Dinsdag 20 november. 

Sjef Ketelaars (1ste jrgt) en Fien Willems - Ketelaars 

 

Donderdag 22 november. 

Geen intenties 

 

 

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. 

 

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. 

 

 
 

  

 


