KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE
Open repetitie "Matthäus Passion"in Oirschot.
Speel je al langer met de gedachte om te gaan zingen? Ben je benieuwd hoe de
dirigent de barokmuziek interpreteert? En hoe die nieuwe accenten hoorbaar zijn voor
het publiek?
Op maandag 25 maart 2019 ben je vanaf 19.45 uur van harte welkom om vrijblijvend
een open repetitieavond van het koor bij te wonen en de sfeer te proeven.
Tijdens deze avond repeteren we alle koralen en koorwerken van het muziekstuk
"Matthäus Passion'van J.S.Bach. De prachtige basiliek waar de open repetitie
plaatsvindt, is ook de locatie van de uitvoering op woensdag 17 april.
Kempenkoor heeft plaats voor enthousiaste tenoren, bassen en hoge sopranen.
Ook al zing je zelf misschien een ander koorrepertoire, wellicht maak je die avond
kennis met facetten van het zingen die je nog niet kende. Maar ook zonder
zangambities ben je van harte welkom op 25 maart.
Agenda:
Zaterdag 9 feb:
12.00 uur: Siergroep Spoordonk.
18.30 uur: In de kapel van Sint Joris Woord- en Communiedienst met seniorenkoor
De Naklank en Christianne en Henk.
Zondag 10 feb:
9.15 uur: In Spoordonk eucharistieviering met het Gemengd Koor.
10.30 uur: In Oirschot eucharistieviering met samenzang.
Dinsdag 12 feb:
8.30 uur: Pastoraatsgroep.
13.30 uur: In zaal ’t Zand Algemene Ledenvergadering van de KBO.
19.00 uur: In de kapel van Sint Joris viering met pastor van Nunen.
19.30 uur: Geloofsgesprek in de pastorie met pastoor Spijkers.
Woensdag 13 feb:
10.00 uur: Tot 12.00 uur Open Huis in het Koetshuis vanwege de 74ste verjaardag
van pastoor Spijkers.
14.00 uur: Tot 17.00 uur Open Huis in het Koetshuis vanwege de 74ste verjaardag
van pastoor Spijkers.
20.00 uur: Lezing van de Stuurgroep Kerk en Samenleving in het Prinsenhof te
Best door David Andrea: De spirituele dimensie van duurzaamheid.
Donderdag 14 feb:
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 23 januari is op 85 jarige leeftijd overleden Thea Verouden- Hoppenbrouwers.
Gebedsintenties H.Bernadette.
Zondag 10 februari 2019:
Driek Mathijssen (jrgt.)
Peter en Toos de Kroon – Witlox (vrjd. Moeder)
Gebedsintenties St.Petrus.
Zondag 10 februari:
Kees en Mien de Goeij
Anneke van Oers (verj)
Ine van de Kerkhof (mg)
Toon van den Biggelaar (mg)
Overleden ouders Megens- de Kroon en schoonzoon Leo.
Ria Verhouden- Bressers.
Gebedsintenties kapel St.Joris.
Zaterdag 9 februari.
Martha van Gestel- van Boxtel (mg)
Janske Huijskens- van Gestel (mg)
Jo van Dongen- de Jong (mg)
Sjaan Matheeuwsen- van de Schoot
Miet de Kroon- Traa (mg)
Adrianus van Hout en echtgenote en overleden familie.
Dinsdag 12 februari.
Martien Roefs (jrgt)
Harrie Roefs en Door Roefs- van Beek.
Donderdag 14 februari.
Toos Vogels- Vennix (mg) en overleden familie.
Riek Schepens- van Kronenburg (mg).
Mededelingen:
Vanaf 1 januari 2019 is er vanwege de te geringe belangstelling op
zaterdagavond om 19.00 uur geen viering meer in de Bernadettekerk in
Spoordonk.
Vanaf die datum is de viering op zaterdagavond in de kapel van Sint Joris niet
meer om 17.45 uur ( kwart voor zes), maar om 18.30 uur ( half zeven !!)

Montfortkapel
Wegens een technisch mankement is op 14 januari de aangekondigde film niet
vertoond. Dat gaan we inhalen op maandag 11 februari. Dan vertoont de werkgroep
Bezinning en Spiritualiteit van de Stichting Behoud Montfortkapel dus de speelfilm
‘Een man die Ove heet’. Ove is 59 jaar oud en staat bekend als de mopperkont van de
buurt. Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje Hij houdt de gang van
zaken in de buurt nauwlettend in de gaten en levert commentaar als iets hem niet
aanstaat. Alles wordt anders, als hij nieuwe overburen krijgt.
U bent welkom in het Parochiecentrum Koetshuis in de Nieuwstraat 17 in Oirschot.
Inloop vanaf 19.15 uur; de film begint om 19.30 uur. Uw bijdrage: € 5,- (incl. 2 x
thee/koffie). Hebt u dat nog niet gedaan, dan graag uiterlijk zaterdag 9 februari
aanmelden via info@montfortkapel.nl of tel.nr. 0499 577316.
Matthäus Passion: datum woensdag 17 april .
Beleef de Matthäus Passion in de sfeervolle St.Petrusbaseliek in Oirschot!
Kempenkoor voert dit beroemste werk van Bach dit jaar voor de 15e keer uit.
Op het podium imponeren 100 zangers, een jongenskoor, zeven solisten en twee
orkesten! Cees Wouters dirigeert het geheel.
Oirschot heeft een traditie van barokuitvoeringen. Dirigent Cees Wouters speelt met
Kempenkoor en Concerto Barocco de Matthäus Passion met authentieke barok
instrumenten. Alle musici die meewerken hebben veel ervaring in de
uitvoeringspraktijk van de barok en mogen worden gerekend tot de top van de
barokmusici.
Uitvoerenden:
Kempenkoor, Concerto Barocco, Jongerenkoor Dalfsen.
Dirigent: Cees Wouters, Repetitor: Ad Broeksteeg.
Solisten: Jan van Elsacker-tenor (Evangelist), Huub Claessens-bas (Christus), Hilde
Coppé- sopraan, Gerben van der Werf- altus, Maarten Stevens- tenor, Roele Kok- bas.
Ralph Rousseau Meulenbroeks- viola da gamba.
Toegangsprijzen: 75,00 euro / 45,00 euro / 35,00 euro / (20,00 euro luisterplaats)
Je hoeft je niet aan te melden:
De toegangsdeur is open. We lenen tekstboekjes uit en de dirigent zal een korte
toelichting geven.
Koffie en thee in de pauze en het programmaboekje zijn gratis.
Vanuit een stand reiken we in formatie uit en vertellen we graag meer over ons koor
en dit Machtige Koorwerk.
Parkeren in Oirschot is gemakkelijk.
Tickets: https://eventix. shop/9w7j2drk.
Voor meer informatie: http://www.matthauspassionoirschot.nl/
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 17.15 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, 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, gebedsintenties 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.

