
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. 

 

De tuin 

 

Een morgen ben ik zeer vroeg opgestaan 

en zie de bloemen, halmen, grassen staan 

in een zo helder eigenaardig licht 

of zij daar nog niet lang alleen zo staan, 

maar iemand juist van hen was heengegaan, 

zo, als men in gezelschap binnentreedt 

in stilte, en weet dat er besproken is, 

maar niemand u wil zeggen wat het was. 

Het is er of een engel op dit gras 

getreden is en juist verdwenen is, 

zodat nog alles naar zijn tred  

en, halmen, grassen staan nog in gebed. 

 

J.W.F.Werumeus Buning 

 

Agenda 

 

Zaterdag 18 november:  

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

  Nunen en het Dameskoor. 

19.00 uur  In Spoordonk viering van Woord en Gebed met pastor van Nunen en 

samenzang. 

19.00 uur: Deken Spijkers dient in Best in de Antoniuskerk het Heilig Vormsel toe. 
 

Zondag 19 november:  

 9.15  uur:  In Spoordonk eucharistieviering met het Gemengd Koor en preek door 

pastor van Nunen. 

 10.30  uur:   In Oirschot eucharistieviering met de Cantorij en preek door pastor van 

Nunen. We vieren dat Tonnie van Zelst 50 jaar bij het Kerkkoor is. 

Hartelijk dank voor al die jaren van trouwe inzet . 

 12.00  uur: Doop van Mats van Overbeek en Babette Boneschanscher 

 

Dinsdag 21 november:  

14.00 uur: Werkgroep Levensbeschouwing en Welzijn van de kring Zuid Oost 

Brabant van Vrouwen van Nu. 

18.00 uur:  Ceciliafeest Cantorij in het Koetshuis. 

19.00 uur:  Viering in de kapel van Sint Joris met pastor van Nunen. 

 

Woensdag 22 november:  

14.30 uur:  Bezinningsmiddag emeriti in het Koetshuis. 

19.30 uur:    Voorbereiding dopen van 26 november en 10 december met pastoor  



  Spijkers. 

 

Donderdag 23 november:  

12.00 uur: Pastoraal team. 

15.00 uur: Ceciliafeest Dameskoor in het Koetshuis. 

15.30 uur:    In de Basiliek oefenen Vormsel met pastor van Nunen. 

19.00 uur:    In de kapel van Sint Joris herdenkingsviering met Mieke Stoffels en  

  Berdien van de Ven en Avondwakekoor. Aansluitend koffie of thee in het 

  restaurant van Sint Joris. 

19.30 uur:  Contactgroep van Oirschot en Spoordonk. 

 

Overledenen. 

Op 7 november is op 91 jarige leeftijd Frans van Woensel overleden. 
 

Mededelingen: 

 

Kerkdiensten kapel Franciscanessen. 

Gedurende de week zijn de kerkdiensten in de kapel van de zusters Franciscanessen  

op maandag woord- en communiedienst om 10.00 uur,  

en op dinsdag en donderdag eucharistieviering, 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 in beide kapellen om 10.00 

uur. 

 

Gebedsintenties H. Bernadette 

 

Zaterdag18 en zondag 19 november  

Overleden ouders de Kroon – Erven 

Mari van Heesbeen (vrjd.) 

Leden en overleden leden van het Gemengd koor Spoordonk 

 

Gebedsintenties St.Petrus 

 

Zondag 19 november. 

Cornelis Wouters en echtgenote Petronella Breekelmans  

          en overleden kinderen 

Ger van Laarhoven 

Leo Oomens (mg) 

Katharina en Cor Westland en  Joke en Harrie van Zelst - van Dommelen 

Jan van den Hurk en Marika van den Hurk 

Ouders van der Vleuten - Wouters 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 



Zaterdag 18 november. 

Nel Bevers (mg) 

Nel van Nunen - van Gisbergen (namens Dameskoor) 

Jo van Overdijk - van de Ven (mg) 

Ouders van der Vleuten - Wouters 

 

Dinsdag 21 november. 

Janus van Oirschot (mg) 

Cisca van Kroonenburg - van Heerebeek (mg) 

Frans Roefs, Kees en Riek en overleden familie 

 

Donderdag 23 november. 

Hendrik en Anna van Onland (sterfdag vader) 

 

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 0499- 572871, e- mail 

avschoon@inter.nl.net 

 

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. 

 

 



 

  

 
 


