
KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE 

 

 

Levensrivier. 

 

Het spaarzame mos in de kou van de winter 

toont helder en stil haar geheim aan de zon 

in licht lentegroen. 

Ons kwetsbaar lijf heeft met wankele schreden 

het leven in handen dat zoekt naar een toekomst. 

Vanwaar kom jij, mijn levensrivier? 

Jij fluistert de taal van de maandag 

jij kent de spraak van licht. 

Niet uit de grond kom jij voort 

noch uit de lucht gevallen, 

mijn levensrivier. 

 

Maar waar de hemel de aarde ontmoet, 

Daar ontspring jij 

en stroom jij oneindigvoud, 

mijn levensrivier. 

En niemand, 

hoe vrij ook en open 

die kan bevatten 

uit welk groot geheim jij 

ons groeten doet. 

 

Hildegard van Bingen-bewerking Jannet Delver. 

 

Agenda 

 

Vrijdag 16 februari: OPEN HUIS IN HET KOETSHUIS VANWEGE DE 73ste 

VERJAARDAG VAN PASTOOR SPIJKERS TUSSEN 10 en 12 UUR en TUSSEN 

14 en 17 UUR. OOK U BENT HARTELIJK WELKOM. 
 

Zaterdag 17 februari:  

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

Dameskoor en pastor van Nunen. 

19.00 uur:  In Spoordonk viering van woord en gebed met pastor van Nunen en het 

Gemengd Koor. 

 

Zondag 18 februari:  

  9.15 uur:   In Spoordonk eucharistieviering met samenzang en preek door pastor 

van Nunen. 

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



Nunen. 

 

Maandag 19 februari:  

19.30 uur:  U bent allen van harte welkom in het Rabotheater van de Enck voor de 

Vastenactie-avond 2018. Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie 

naar Stepping Stones Bali, naar Stichting Kinderen van de Wereld voor 

kinderen in Nepal en voor Gezondheidszorg op locatie op Noord 

Sumatra. U krijgt informatie over deze projecten en pastor van Nunen 

vertelt over het hongerdoek van de Nigeriaan Chidi Kiwubiri. Ook is er 

een stand van de plaatselijke Wereldwinkel. 
 

Dinsdag 20 februari:  

15.00 uur: Pastoor Spijkers vertelt bij de Franciscanessen over zijn reis naar Israël 

in 2016. 

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

20.00 uur: Vergadering van de Cantorij. 

 

Woensdag 21 februari:  

18.00 uur: Parochiebestuur. 

20.00 uur:  In de Prinsenhof in Best organiseert Kerk en Samenleving een lezing 

door Gabrie Papenburg over het thema: Spiritualiteit: een dynamisch 

gebeuren. 
 

Donderdag 22 februari: 

15.00 uur:   Kathedraal Kapittel in Den Bosch. 

19.00 uur:   Eucharistieviering in de kapel van Sint Joris.  

 

Overledenen: 

Op 30 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Jo Latour. 

Op 31 januari is op 77 jarige leeftijd overleden C.Bressers. 

Op 31 januari is op 78 jarige leeftijd overleden Toos Bullens- Wolfs.    

   

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 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 in beide kapellen om 10.00 uur 

 

Gebedsintenties H.Bernadette 

 

Zaterdag 17 en zondag 18 februari.  



Adrianus Willibrordus Swaans (fund.) 

Kees Machielsen (m.g.) 

Piet Verdonk 

Peter en Toos de Kroon – Witlox (vrjd. moeder) 

Wim Matheeuwsen (vrjd.) 

 

Gebedsintenties St.Petrus. 

 

Zondag 18 februari. 

Bertha van de Schoot 

Leo Oomens (mg) 

Overleden ouders Cornelis Brans en echtgenote Anna 

    Brans- Antonissen en zoon Adrie. 

Lenie van Overbeek- Vermeulen (verj.Lenie) 

Bernard Schut (jrgt). 

Overledenen familie van Zelst- van Laarhoven. 

 

Gebedsintenties kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 17 februari. 

Nel Bevers (mg) 

Jan van de Schoot (mg/en de buurt) 

Overleden ouders van Woensel- Wolfs (verj.dagen) 

Noud Coppelmans (verj) 

Mien van Kroonenburg- van Rulo. 

 

Dinsdag 20 februari. 

Janus van Oirschot (mg) 

Harry van Rooy (sterfdag) 

 

Donderdag 22 februari. 

Geen intenties. 

 

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 

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. 

 

 
 

  

 
 


