
KLOKKEN ST. PETRUS. 

 

Advent 

 

Advent betekent ‘aankomst’. Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de 

advent, een periode van 4 weken voor Kerstmis. De komst van Jezus was al lang 

geleden voorspeld, zoals we in de Bijbel (Oude Testament) kunnen lezen. God had 

het al beloofd aan Abraham en ook profeten spraken over Hem 

En toen kwam de engel Gabriël aan Maria vertellen dat zij de Moeder van Jezus zou 

worden. Daarom horen we in de kerk in de advent ook iets over Maria. 

Voordat Jezus rond ging trekken met zijn leerlingen, werd Hij door zijn neef Joannes 

gedoopt en aangewezen als Degene waar iedereen op wachtte. Hij vertelde van de 

komst van Jezus en daarom horen we in deze periode ook over Joannes de Doper. 

Om duidelijk te maken dat Kerstmis steeds dichterbij komt, is er in de kerk een 

adventskrans met 4 kaarsen. Elke week wordt er weer een nieuwe kaars aangestoken, 

zodat men kan zien hoeveel zondagen het nog duurt tot Kerstmis. Er zijn ook mensen 

die een adventskalender kopen, waarvan je in de advent elke dag een luikje opendoet.  

Veel mensen bereiden Kerstmis voor met inkopen enz., maar het belangrijkste is de 

voorbereiding op de komst van Jezus, door na te denken of je je best doet om b.v. 

anderen te helpen en om eerlijk te zijn. 

We vieren in de kerk met zang en een kerststal dat er een Kindje is geboren, maar 

belangrijk is vooral dat je weet dat Jezus ook gekomen is voor jou! Een mooie 

voorbereiding toegewenst! 

 

Aalmoezenier Paul Versteegh 

 

Agenda 
 

Vrijdag 6 december: 

 9.30 uur: Eucharistieviering in de kapel van klooster Nazareth voor de KBO. 

 

Zaterdag  7 december:   

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

 

Zondag  8 december:  TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 

10.30 uur: Naviering van het Vormsel met pastor van Nunen en zang door de Mixed 

Voices. 

 

Maandag 9 december: 

19.30 uur:  Adventswake in de Basiliek. 

19.30 uur: Film Montfort groep  in het Koetshuis. 

20.00 uur: Bijeenkomst STER in de koorzaal. 

 

Dinsdag 10 december: OEFENEN DEFENSIE IN DE TOREN. 

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



19.30 uur:  Voorbereiding dopen van 15 en 29 december met pastoor Spijkers. 

 

Woensdag 11 december: 

19.00 uur: Parochiebestuur. 

 

Donderdag 12 december:  

  9.00 uur:  Team pastores 

14.00 uur:  In huize Sint Joris pastoraal uurtje met pastor van Nunen. 

19.00 uur:  Eucharistieviering  in de kapel van Sint Joris. 
 

Overledenen: 

Op 21 november is op 92 jarige leeftijd overleden Riek van Gestel- van de Loo. 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 
 
Zondag 8 december. 

Nellie van Diesen- Craenen (mg) 

Toon van den Boomen 

Nel van Nunen- van Gisbergen (verj) 
 
Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 7 december. 

Miet de Kroon- Teraa (mg) 

Henk Berben (mg) 

Bets van Hout- van de Made (mg) 

Tinus Verhagen (jrgt) 

Sjef Hoppenbrouwers (sterfdag) 

Elisabeth Berben- van Nistelrooij en echtgenoot. 

 

Dinsdag 10 december. 

Frans Vogels en zoon Pieter. 

 

Donderdag 12 december. 

Toon Raaijmakers (mg) 

 

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. 

 



MONTFORTKAPEL 

Op maandag 9 december organiseert de werkgroep Spiritualiteit en Bezinning van 

Stichting Behoud Montfortkapel weer een filmavond. Onder het motto 'Worden die je 

bent' wordt de film 'Doof kind' vertoond, en na afloop volgt een nagesprek. 'Doof 

kind' is een documentaire die Alex de Ronde maakte over zijn doof geboren zoon 

Tobias. In de film lopen heden en verleden door elkaar. Beelden van Tobias als kind 

en volwassene en gesprekken met zijn vader, zijn broer en zijn Deense vriendin 

weerleggen elk mogelijk vooroordeel dat doofheid een beperking zou zijn. 

Plaats van samenkomst: Koetshuis, achter Nieuwstraat 17 in Oirschot; aanvang: 

19.30 uur; koffie/thee klaar vanaf 19.15 uur; bijdrage in kosten: € 5,- (inclusief 2x 

koffie/thee). Graag uiterlijk zaterdag 7 december aanmelden via 

T.v.d.Geest6@kpnplanet.nl of tel. 0499 577316.  

 

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. 

mailto:T.v.d.Geest6@kpnplanet.nl


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. 

 

 
 

  

 


