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Overdonderend 
Wat voorzien was als een stille zaterdag werd voor mij een 
overdonderend gebeuren. De viering van de dag van mijn 50 jaar 
priester zijn, 29 mei 2021 moest vanwege het Coronavirus een jaar 
worden uitgesteld. Toch zorgden mijn buren van Leefdael dat het 
Rood Wit Blauw voor mij wapperde aan de vlaggenmast en dat mijn 
huis feestelijk geelwit was versierd. Ook hing de geel- witte vlag op de 
Oirschotse toren als signaal dat er toch iets bijzonders te vieren was. 
 

Om half zeven werd ik in de Basiliek verwacht voor een echte 
verrassingsviering. Onze pastoraatsgroep bestaande uit Toos, 
Christianne en pastor van Nunen had samen met Marieke van het 
Parochiebestuur een hele mooie dienst samengesteld en een prachtig 
boekje gemaakt. Organist Gerard Hafkenscheid en een kwintet van 
Arti zorgden samen met Esther en Maarten voor een schitterende, 
zeer feestelijke, muzikale opluistering. Hartelijk dank daarvoor!!!! 
 

Toos deed het openingswoord, Jeanne de eerste lezing, Ton de 
voorbede en pastor van Nunen de overweging. Hij bood mij namens 
onze geloofsgemeenschap het zilveren Petrusbeeldje aan als blijk van 
dankbaarheid en waardering. Gerard Beenker, de vicevoorzitter van 
ons Parochiebestuur onderstreepte dat met een hartelijke toespraak 
en met een bos prachtige bloemen. Christianne zorgde voor een zeer 
aansprekend gedicht en bood mij de extra editie van 'Even bijpraten' 
aan met een golf van lovende woorden en prachtige foto's. Hartelijk 
dank aan alle schrijvers en samenstellers. 
Dit alles in aanwezigheid van mijn naaste familie en Tonnie van 
Overbeek-Pijnenburg, die al 22 jaar mijn hulp is. Ook hen zeg ik 
hartelijk dank en het was heel fijn dat in de voorbede mijn ouders 
werden herdacht en er een kaars voor hen werd gebrand. 
Alles bij elkaar was het overdonderend. Het heeft mij heel erg goed 

gedaan. Hartelijk dank ook voor de 350 felicitaties die ik via kaarten in de kerk mocht ontvangen en 
ook voor nog eens minstens evenveel gelukwensen die via de sociale media tot mij kwamen. 
Iedereen hartelijk dank, in het bijzonder pastoraatsgroep, parochiebestuur en contactgroep. Op 
zondag 29 mei volgend jaar bent U allen hartelijk welkom in de pastorietuin om er samen eentje op 
te vatten. 
 

Pastoor Leendert Spijkers 
 

Vieringen kapellen in Best 
De vieringen in de kapellen op woensdag in juni, juli en augustus gaan weer door vanaf woensdag 
23 juni:  op de even kalenderweken bij de kapel in Aarle en op de oneven weken op woensdag bij 
de kapel in de Vleut. De aanvang is telkens om 19.00 uur. We blijven wel allemaal buiten en op 
anderhalve meter afstand. Bij slecht weer luiden wij om 18.30 uur de klokken en dan is de Mis in de 
Sint-Odulphuskerk. Dus woensdag 23 juni 2021 in de Vleut en woensdag 30 juni 2021 in Aarle. 
 
Pastor Dré Brouwers 



Startviering 12 september 
Op zondag 12 september willen we in de vier kerken van onze parochie (St.-Odulphuskerk en H.-
Antoniuskerk in Best, St.-Petruskerk in Oirschot en St.-Willibrorduskerk in Middelbeers) de 
zogenaamde startviering houden.  
Zoals ieder jaar gebruikelijk vieren we dan samen de start van het nieuwe werkjaar.  
Dit jaar is dat een bijzondere startviering. We zien het ook als het opnieuw beginnen met ons 
parochieleven na anderhalf jaar coronacrisis. We maken een doorstart met als thema ”MET HART, 

HOOFD EN HANDEN SAMEN OP WEG”. 
Na de viering nodigen we op iedere locatie de parochianen uit om samen na te praten en koffie te 
drinken. Elke toren kiest voor een eigen invulling van dat moment, in de vorm van informatie, 
muziek, beelden, etc.  
Met deze startviering, met dit samen vieren, doen we een oproep aan onze parochianen om de 
verantwoordelijkheid van hun doopsel met hoofd, hart en handen in te blijven vullen. Deze gedachte 
is ook de leidraad van onze eerstvolgende Nieuwsbrief die begin september uitkomt waarin de 
vrijwilliger centraal staat. De vrijwilliger is en blijft voor elke toren immers erg belangrijk om samen 
op weg te blijven gaan. 
Voor de Nieuwsbrief worden een aantal mensen benaderd om een stukje te schrijven over hun 
vrijwilligerswerk (wat hen motiveert om het te doen, wat het inhoudt, welke voldoening ze eruit 
halen). Mogelijk worden hierdoor parochianen gestimuleerd om ook een handje toe te steken. 
 

Herdenkingsbos bij de Kapel van de H. Eik 
Omdat er herhaaldelijk werd gevraagd naar de mogelijkheid om bij de H. Eik een boom te planten 
ontstond destijds bij onze pastoor Spijkers en vicevoorzitter Frans Smulders het idee om een 
herdenkingsbos op te richten. Door een landschapsarchitect werd een prachtig plan gemaakt, maar 
dat liet zich moeilijk vertalen naar de doelgroep.  
Enige tijd later is het idee geboren om een bos op te richten bestaande uit alleen maar 
eikensoorten, een uniek arboretum. Mensen die iets willen herdenken, of een herinnering willen 
vastleggen kunnen hiervoor een boom adopteren. Bij de boom komt dan een plaatje met hun 
gedachte en uiteraard ook de naam van de soort eik.  
Allerlei ornamenten en andere uitingen zijn verboden om het bos zo natuurlijk mogelijk te houden.                                                                                       
Om dit alles te regelen is vanuit de parochie een commissie gevormd, waarvan ik de woordvoerder 
mag zijn. 
Het plan was om in het voorjaar de bestelde bomen te planten. Omdat het voor mensen moeilijk 
was om van een plaatje een keuze te maken zijn we al snel van strategie veranderd. 
We planten in het voorjaar een aantal bomen en belangstellenden kunnen daar dan uit kiezen. In 
eerste instantie zijn er 17 bomen geplant, maar de belangstelling is zo groot dat deze al bijna 
uitverkocht zijn en we aan een wachtlijst voor volgend jaar moeten beginnen. Op het terrein is plaats 
voor ongeveer 40 bomen.   

Op de site van de parochie onder het kopje ‘Herdenkingsbos’ vind je een reglement en de kosten. 
Het komt er op neer dat eenmalig een bedrag betaald wordt dat gestort wordt in een fonds, waaruit 
de eikenbomen gekocht worden en de bomen en het terrein professioneel worden onderhouden. 
Het meeste geld gaat in het onderhoud zitten. 
Wil je meer informatie dan kun je mij bellen op 0499-571317, maar liefst mailen naar 
harrie.vanmoorsel@gmail.com     
 
Namens de werkgroep, Harrie van Moorsel. 
 



Laudato Si’-tuin 
Het afgelopen jaar stond in het teken van het vijfjarig bestaan van de encycliek ‘Laudato Si’’. Hierin 
houdt paus Franciscus een warm pleidooi voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.  
Hij noemt deze zorg het ‘achtste werk van barmhartigheid’. Zorg voor de schepping is geen ‘groene 
hobby’ van natuurliefhebbers; het is van wezenlijk belang met het oog op een leefbare wereld voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Bovendien zijn we het moreel verplicht tegenover de schepper.  
In onze parochie houdt de werkgroep ‘Groene Kerk’ zich hiermee bezig. Zij werkt momenteel, mede 
geïnspireerd door het natuurvriendelijke Odulphuskerkhof in Best, het plan uit om de pastorietuin 
aan de Nieuwstraat om te vormen tot een onderhoudsarme tuin die optimaal ten goede komt aan  
de biodiversiteit. Zo zal het hemelwater dat op de daken van pastorie, koetshuis en pastoraal 
centrum valt, worden afgekoppeld van het riool. Het water wordt straks naar de tuin geleid, waar het 
terechtkomt in een zogenaamde WADI (Water Opvang Door Infiltratie). Rond deze wadi worden 
insecten minnende, inheemse planten en kruiden geplant met Bijbelse namen: Salomonszegel, 
Maagdenpalm, Sint-Janskruid, Onzelievevrouwebedstro… en vele soorten méér. Ook worden er 
plekken gecreëerd voor de overwintering van kleine zoogdieren zoals egels. Op deze manier biedt 
de tuin straks niet alleen een optimale leefomgeving voor flora en fauna, maar is het ook een 
kleurrijke plek om rondleidingen te geven.   
 
Pastor Wilfred van Nunen  
 

Sint-Joriskapel Oirschot wordt multifunctioneel 
Zaterdagavondviering en uitvaarten 
De kapel van huize Sint-Joris wordt na de 
zomervakantie weer in gebruik genomen. 
Onder voorbehoud van onverwachte 
ontwikkelingen met het coronavirus verwachten 
we in de loop van september weer vieringen te 
kunnen houden op zaterdagavond. De 
zaterdagavondviering in de basiliek komt dan, 
zoals voorheen, te vervallen. Een belangrijk 
voordeel van de kapel is, dat deze in de 
wintermaanden lekker verwarmd is. Naast de 
zaterdagavondviering zijn er straks ook weer 
uitvaartdiensten mogelijk voor kleinere 
gezelschappen en voor overledenen uit het 
zorgcentrum of de aanleunwoningen.  
   
Familiepastoraat 

Verder zullen de aanwezige banken in de loop van dit jaar worden vervangen door losse stoelen. Er 
zullen ook wat systeemtafels worden geplaatst, zodat er ook andersoortige bijeenkomsten kunnen 
worden gehouden. Te denken valt aan informatieavonden rondom Eerste Communie en Vormsel en 
aan vieringen voor gezinnen met jonge kinderen, die elkaar na de viering dan nog kunnen 
ontmoeten met koffie/thee voor de ouders, ranja voor de kindjes en wat spelletjes en kleurplaten. Op 
deze manier willen we op een laagdrempelige manier gestalte geven aan wat we met een mooi 
woord ‘familiepastoraat’ noemen. 
 
Ontmoetingsruimte  
Op nog nader af te spreken momenten door de week zal de kapel ook dienst gaan doen als 
ontmoetingsplek voor (omwonende) ouderen uit de aanleunwoningen en/of alleengaanden. De 
afgelopen coronatijd hebben met name deze mensen veel contacten moeten missen en zich soms, 
of misschien wel vaak, eenzaam gevoeld. Het is een nood die ook door dorpsondersteuner Tiny van 
de Ven is onderkend. Samen willen we hier iets aan gaan doen. Tijdens de inloopdagen zal er 
gelegenheid zijn om te buurten onder het genot van een kopje koffie of thee. Vrijwilligers die een 
ochtend of middag in de week willen helpen met openen en sluiten van de kapel, koffie schenken 
e.d., zijn van harte welkom. Voelt u hier iets voor? Laat het ons weten! 
 
Namens de pastoraatsgroep, pastor Wilfred van Nunen     
 

  



Montfortkapel 
De Montfortkapel op landgoed Groot Bijstervelt is onlangs 
gerenoveerd en weer in gebruik genomen. Het is een 
prachtige locatie voor tal van bijeenkomsten die passen bij 
de sfeer van het gebouw, zoals exposities en concerten. 
Omdat de kapel niet aan de eredienst onttrokken is, blijft hij 
ook beschikbaar voor de viering van bijzondere 
levensmomenten, zoals huwelijken, jubilea en uitvaarten 
met kleinere groepen. Het pastoraal team van de parochie 
werkt graag aan deze vieringen mee. Mocht u een kerkelijk 
huwelijk of een jubileum willen vieren in deze kapel, of wilt u 
er afscheid nemen van een dierbare overledene in de vorm 

van een kerkelijke uitvaart, dan kunt u een beroep op ons doen.  
 
Namens het pastoraal team van de parochie Sint-Odulphus van Brabant, 
pastor Wilfred van Nunen 
 

Willem Rijnen 100 jaar 
Allereerst willen wij Willem van harte feliciteren bij het bereiken van deze mijlpaal. Hij behoort 
voortaan tot de supersterken onder ons. 
Bij zo’n verjaardag horen natuurlijk ook festiviteiten en zoals 
in Oirschot gebruikelijk, is de burgemeester op bezoek 
gegaan en heeft als cadeau van de gemeente een bank 
geschonken. Op verzoek van Willem zal deze bank 
geplaatst worden bij de kapel van de H. Eik. Uiteraard zijn 
wij Willem daar zeer erkentelijk voor en wij zullen er voor 
zorgen dat zijn bank een prominente plaats krijgt bij de 
kapel en wij hopen dat hij er zelf nog veelvuldig gebruik van 
kan maken. 
 
Namens de werkgroep Kapel van de H. Eik, Harrie van Moorsel 

 

Theresiakapel – twee nieuwe ramen 
De kapel op het landgoed Baest, opgedragen aan de H.Theresia van Lisieux, werd in 1938 door het 
echtpaar Van de Mortel-de la Court opgericht als uiting van dank voor de genezing van hun ernstig 
zieke kleinzoon Jan Hein van de Mortel. 
In de kapel zien we een plaquette met de afbeelding van de Heilige Theresia omgeven met een 
krans van rozen en de tekst: Ik zal een rozenregen doen nederdalen. 
Theresia werd geboren op 2 januari 1873 in het Franse Alençon. Toen ze 10 jaar oud was werd ze 

ernstig ziek totdat het Mariabeeld boven haar bed naar haar 
glimlachte, waarna ze volledig genas. Toen ze 15 was trad ze in 
bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux in 
Normandië. In 1896 werd bij haar tuberculose geconstateerd en 
stierf zij aan die ziekte toen ze nog pas 24 jaar oud was. 
Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard en haar 
heiligverklaring volgde op 
17 mei 1925. Titus 
Brandsma zei over haar: 
“Veelal verwacht men van 
een heilige iets 
bijzonders, iets dat van 

het gewone afwijkt, maar Theresia is zo gewoon dat je er 
uiterlijk de heilige niet in ziet. Maar dat is juist de ware 
heiligheid”. 
 

De genezing van Jan Hein in 1938 vertoont een duidelijke 
overeenkomst met de wonderbaarlijke genezing van Theresia 
toen zij 10 jaar oud was. Haar afbeelding met de rozen om 
haar heen houdt haar belofte in dat zij ons met zegeningen zal overladen. Dat wordt bedoeld met de 
regen van rozen die ze over ons zal doen neerdalen. De grootouders van Jan Hein zullen tot haar 



gebeden hebben om de genezing van haar zoon en haar beloofd hebben deze kapel te zullen 
bouwen als hun gebed werd verhoord. Zo is deze kapel een herinnering aan een wonderlijk 
gebeuren, een blijvende gedachtenis, een blijvend eerbetoon en uiting van dankbaarheid aan en 
voor de kleine Theresia van Lisieux. Dat is ook de functie van de rozen op de plaquette en van de 
fleurige en kleurige ramen om haar heen. Ze houden voor ons de belofte in dat wij op haar 
zegeningen mogen rekenen als wij er om vragen. 
 

Het gebouwtje heeft in 1980 een grondige restauratie ondergaan na vandalisme en de beide 
raampartijen zijn toen dicht gemetseld.  
Op verzoek van Veronica van de Mortel-Henkell maakte Marc Mulders twee glas-in-lood ramen, die 
de kunstenaar zelf als volgt omschrijft: 
“De twee ramen vertellen over het ochtendlicht en het avondlicht; de zon kleurt ’s ochtends eerst het 
rechterraam aan de oostzijde, genaamd Tulpenbed. Het kleurenpalet is dat van de dageraad, licht 
en helder. De zon gaat onder in het westen, dit linkerraam is genaamd Wijnrank en het kleurenpalet 
is van de schemer.” 
Op zondag 13 juni heb ik onder een stralende zon deze prachtige nieuwe ramen met water en 
wierook mogen inzegenen. Sta er eens bij stil en steek er een kaarsje op. 
 
Pastoor Leendert Spijkers (foto’s: Marc Mulders) 

 
Wij verwelkomen de gedoopten… 
H. Willibrorduskerk 
 
6 juni   Ben Groenen 
   zoon van Ad Groenen en Miranda Kanters 
 
Sint-Petrusbasiliek 
 
18 april  Luuk Verhoeven,  
   zoon van Eric Verhoeven en Annemarie van den Bosch 
 
9 mei   Nick Vogels,  
   zoon van Niels Vogels en Joyce Coppens 
 
16 mei   Levi Smetsers, 
   zoon van Mark Smetsers en Marlieke Scheepens 
 
16 mei   Ralph Kanters 
   zoon van Marc Kanters en Yvette Vorstenbosch 
 
23 mei   Justim Abraham Navarro Rebozo,  
   zoon van Radames Aguila Maceo en Yainet Navarro Rebozo 
 
06 juni   Alex van Loon,  
   zoon van Martien van Loon en Agnieszka Zedzian 
 

Wij gedenken onze overledenen… 
Heilige-Antoniuskerk 
20-05-2021 Linda van Deursen, 52 jaar 
 
H. Willibrorduskerk 
25-04-2021 Ben Aarts, 64 jaar 
Ben werd op 25 januari 1957 te Oostelbeers geboren en was het 10e kind in het gezin Aarts. In 
1979 trouwde hij met Francien van Riet. De wijze lessen, zijn liefde en geluk gaf hij door aan zijn 3 
dochters, die hij samen met Francien kreeg. Zijn werkzame leven begon hij als tegelzetter, maar 
door eczeemklachten werd hij gedwongen ander werk te zoeken, al bleef hij in zijn hart altijd de 
tegelzetter en oefende hij het vak bij familie nog vaak met liefde uit. Hij had een groot gevoel voor 
humor, veel geduld, een groot relativeringsvermogen en een luisterend oor voor wie wilde. Hij vond 



zichzelf een bevoorrecht man met de plek waar hij zo graag woonde met zijn gezin, zijn tuin en met 
de paarden in de wei.  
‘Kijk wat  je hebt, maar ook SAMEN’, was zijn belangrijkste levensles. Ben kreeg te horen dat hij 
ernstig ziek was en dat hem niet veel tijd meer gegeven zou zijn. Zijn gezin zal zonder hem verder 
moeten en zijn kleindochter zal hij niet meer op zien groeien.  
 
12-05-2021 Joke van Hest,  
  echtgenote van Han van Diesen, 73 jaar 
Joke werd geboren op 30 december 1947 in Tilburg. Ze 
groeide op in een gezin dat vooral uit dames bestond. Joke 
leerde Han tijdens carnaval in Oirschot kennen. Het klikte 
meteen. Han reed vaak naar Tilburg tot ze 3 jaar later 
trouwden. Zij gingen in de Putstraat wonen totdat hun huis 
aan het Margrietplein klaar was. Han en Joke kregen twee 
zonen. Zij betekenden alles voor Joke. Later kwamen daar 
de schoondochters en kleinkinderen bij. Wat was ze trots 
op hun gezin. 
Veel Beerzenaren kennen Joke uit de tijd dat ze 
overblijfmoeder was en als collectant van een aantal 
goede doelen. Een gewaardeerd lid van de Beerse 
gemeenschap.  
Joke hield van lekker snoepen, fietsen, zwemmen, lezen, 
puzzelen en haar hondjes. Met het gezin, en later met z’n 
tweeën gingen ze 30 jaar naar Oostenrijk. Die vakanties 
vond ze geweldig. Joke overleed na een oneerlijke strijd op 
12 mei 2021. 
 
13-06-2021 Nellie van de Sande-van de Pas , 77 jaar 
Nellie werd geboren op 28 juni 1943. Ze groeide op, ging 
naar school, werkte in het Binnenziekenhuis en ontmoette 
Rinus van de Sande op de kermis. Ze trouwden in 1963, 
kregen 3 kinderen, maar moesten de jongste na 2 dagen al afgeven, wat altijd pijn bleef doen. Ze 
was een zorgzame moeder, altijd thuis en ze zorgde dat het huis netjes en verzorgd was. Ze kon 
koken als de beste en bracht vele uren door achter haar naaimachine. Toen de kinderen groter 
werden, was er tijd voor andere dingen en ging ze soms weer werken. Ze werd lid van de 
avondwakegroep, zorgde voor haar gehandicapte broers en maakte kerstpakketten voor Poolse 
gezinnen. Meer dan 25 jaar was ze een gastvrije gastvrouw voor Poolse vakantiegangertjes. Ze 
waardeerde de Poolse onderscheiding, die ze hiervoor kreeg, zeer. Ze genoot enorm van de kleine 
dagelijkse dingen, maar ook van de gezamenlijke vakanties met haar gezin. Rond haar 46e werd ze 
een trotse oma, maar ook toen was er verdriet, maar ook toen wist ze door te gaan. De 
herinneringen aan haar zijn voor altijd. Toen het ziekenhuis in, ziekenhuis uit, werd en het 
uiteindelijk niet meer ging, heeft ze heel bewust afscheid genomen.  
 
Sint-Odulphuskerk 
13-04-2021 Anna van Kemenade-van Kemenade, 95 jaar 
  weduwe van Antoon van Kemenade. 
Anna is laat getrouwd, het was in huis altijd gezellig en de kinderen hadden een fijne jeugd. Ze 
hielden samen van dansen en toen haar man Antoon van ons heen ging is zij nog 19 jaar alleen 
geweest, maar dat heeft zij heel moedig gedaan. Veel breien en kaarten met vrienden en haar 
speciale vreugde waren de kleinkinderen, waar ze veel heeft opgepast. Zij was een zorgzame 
gemakkelijke vrouw met een zacht karakter. 
  
19-04-2021 Nelly Versantvoort-van Ostade, 85 jaar 
  weduwe van Jan Versantvoort. 
Zij was iemand, die niet graag op de voorgrond stond. Zij was gelukkig met haar man, die te jong  
van ons moest heengaan. Gelukkig ook met haar drie zonen. Ze was graag altijd bezig, ze had veel 
hobby’s en genoot van haar tuin, maar vooral haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen waren 
een grote vreugde voor haar. Honden gaf zij ook veel aandacht. Ook haar werk bij De Zonnebloem 
gaf haar veel voldoening, dat alles deed ze met plezier. Zo bleef ze heel lang zelfstandig. 
  



01-05-2021 Antoon Smetsers, 84 jaar 
Antoon genoot van de kleine dingen om hem heen en zijn grote hobby’s waren de paarden en de 
honden, hij was graag buiten en altijd geïnteresseerd in het boerenleven. Overal waar  
paarden-activiteiten waren was hij graag gezien en thuis wachtte dan zijn trouwe viervoeter Raffi. 
Zijn familie was hem ook heel dierbaar; met groot plezier heeft hij een paar jaar geleden zijn 
tachtigste verjaardag nog groots gevierd.  
  
04-05-2021 Toon Nouwens, 84 jaar 
Toon was een markante mens: de natuur, de vogels en de poezen voerde hij en alles wat leeft, daar 
genoot hij van. Hij wist op een bijzondere wijze de tijd stil te laten staan: zijn bewoning en inrichting 
waren daar heel bijzondere tekenen van, en ook zijn ideeën waren dat vaak. Voor goede vrienden 
was hij een dankbare compagnon. En met de eenvoud van leven, die hem kenmerkte, zette hij 
mensen soms misschien voor het blok. De vraag: “wat is nu echt belangrijk en waar leven wij 
voor?”, hield hem erg bezig. Als je daar dieper op in ging kreeg je het gevoel, dat hij er meer van 
had begrepen, dan menigeen. 
  
28-05-2021 Henk Essens, 82 jaar 
  echtgenoot van Mariet Essens-Welvaarts. 
Henk was graag thuis en genoot van zijn tuin. Een man van weinig woorden, 
heel zorgzaam. Een voetballer, hij hield van kaarten, biljarten en wielrennen. 
Hij genoot van dieren, een heel zachtaardige mens, met een goed hart en met 
veel liefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij hield van het leven 
en kon met heel weinig gelukkig zijn. 
 
12-06-2021 Ellie (Zus) van den Biggelaar-van Gastel, 81 jaar 
  echtgenote van Jos van den Biggelaar.  
Zij was heel creatief en zij hield van antiek, maar ook van bloemen. Zij spaarde 
kostbaar borduurwerk, maar bovenal was zij een lieve, zorgzame moeder en 
oma. Zij hebben op hun reizen met vrienden veel genoten. Heel gastvrij gaf zij 
overal mensen graag aandacht ook in haar werk op het Antoniushuis, in de 
verzorging zowel als in haar werk als receptioniste. Toen het moeilijker werd 
met haar gezondheid heeft zij van Jos en de kinderen en kleinkinderen zelf ook 
veel zorg en liefde mogen ervaren. 
 
Oirschot/Spoordonk 
24-02-2021  Jan Colsters, 89 jaar 
                     weduwnaar van Trees Verbaan en Nell Antonis. 
Jan was een lieve, rustige man. Maar ook een doorzetter en vechter. In 1972 
overleed zijn eerste vrouw en bleef hij achter met twee kinderen. Hij werkte 
dag en nacht voor zijn gezin. Daarnaast was hij voorzitter van de Bouw- en 
Houtbond en had hij een filiaal van de CVB-bank. Hij hertrouwde in 1975. Dit 
geluk duurde helaas maar twee jaar en was hij weer weduwnaar. Toch pakte 
hij het leven weer op en genoot van zijn kinderen, kleinkinderen en zijn 
achterkleinkind Tieme. Hij ging er graag op uit met auto of fiets. De laatste tijd 
voelde hij zich niet goed en trok zich terug op de bank om te puzzelen. Zijn lichtpuntjes waren het 
bezoek van Tieme en de huishoudelijke hulp Mieke. Hij was moe en verlangde naar zijn twee 
vrouwen. 
 
16-03-2021  Francien van Beers, 71 jaar 
                     weduwe van Wim Saris. 
Francien was een bescheiden, moedige vrouw met een krachtige persoonlijkheid. Als jonge vrouw 
werkte ze bij de gemeente Best. Ze trouwde met Wim en samen kregen ze twee kinderen. Francien 
zag haar gezin als levenstaak en was gelukkig. Ze werd getroffen door borstkanker, maar die ziekte 
mocht ze overwinnen. Het plotselinge overlijden van Wim was een zware slag en een groot gemis. 
Ze werd oma van vier kleinkinderen, waar ze heel lief en trots op was. Er volgde een ontmoeting 
met haar vroegere collega Theo, die ook weduwnaar geworden was. Ze vonden elkaar in een 
troostvolle herkenning en genegenheid, die een nieuwe glans aan het leven gaf. Afgelopen najaar 
kwam de onheilstijding en werd alvleesklierkanker vastgesteld met een levensverwachting van 
enkele weken. Francien zag de realiteit dapper onder ogen en heeft bewust afscheid genomen van 
iedereen die haar lief was. Er blijven mooie herinneringen. 



21-03-2021 Corry van Dijk, 89 jaar 
  echtgenote van Pro van Drunen. 
Corry was een lieve zorgzame vrouw en moeder van twee kinderen. Ze was een vaste baken in het 
gezin. Haar man en kinderen werden door haar verwend. Ze was een rots in de branding. Ze had 
een zacht karakter en stond voor iedereen klaar. Toen ze naar het ziekenhuis moest, miste ze haar 
man verschrikkelijk en verlangde ze naar huis. Met veel hulp van Joris Zorg, dokter Neeleman en 
het Bijna Thuis Huis kon dat gerealiseerd worden. Zo kon ze veilig en vertrouwd thuis zijn. Daar 
kijken we met dankbaarheid op terug. Op de eerste lentedag is ze vredig heen gegaan. 
 
07-04-2021 Cor Smetsers, 89 jaar. 
Cor kwam uit een gezin van elf kinderen. Ze heeft altijd gewerkt, eerst bij gezinnen aan huis en 35 
jaar lang bij bejaardenhuis St. Joris in Oirschot. Ook heeft ze tot hun dood voor haar ouders 
gezorgd. Samen met haar zus woonde ze de laatste 16 jaar in Oirschot. Ze had er een fijne tijd en 
was goed ingeburgerd. Ze was grappig en een flapuit. Ze was een gezellig mens en een 
gangmaker. Iedereen was bij haar welkom. Ze hield van haar neefjes en nichtjes en maakte daarbij 
nooit verschil. 
 
14-04-2021 Jan van Dijk, 86 jaar 
  echtgenoot van Cor van de Sande. 
Jan was een echte mensenmens en altijd in voor een praatje. Vaak pakte hij de fiets en reed met 
een glimlach op zijn gezicht rond door Oirschot en genoot van de omgeving. Met veel plezier en 
genietend werkte hij in verschillende tuinen. Zoals hij zei “in Gods vrije natuur”. Hij stond positief in 
het leven. Het glas was altijd half vol en “je moet goed eten, want drinken is ook duur”. Hij had een 
groot geloof en diep vertrouwen in God. Daar putte hij kracht uit. De kerk en de H. Eik waren 
plekken waar hij dikwijls kwam. Hij heeft zijn rust verdiend. 
 
09-05-2021 Riet van Overdijk, 95 jaar. 
Riet was een gelovige vrouw. Ze had vertrouwen in het gebed en voelde zich gesteund door God. 
Een ongelukkige val was het begin van het einde. Daarvóór was ze fysiek nog heel sterk. Vorig jaar 
doorstond ze nog corona. Haar geest ging meer en meer in nevelen gehuld hetgeen dementie heet. 
Gelukkig voelde ze zich de laatste jaren thuis in zorgcentrum Berckelhof waar ze omringd werd door 
goede en liefdevolle zorgen. Haar overlijden op bijna 96-jarige leeftijd betekent een rustpunt, een 
voltooiing van een lang  leven. 
 
29-05-2021 Jo van den Aker, 70 jaar 
  echtgenoot van Sjan de Dooij. 
Jo was bij iedereen bekend, zwaaiend en roepend naar iedereen die voorbijkwam. Hij was altijd in 
voor goeie buurt. Ruim 50 jaar was hij samen met Sjan, zijn steun en toeverlaat. Met alle kinderen 
en kleinkinderen had hij een goede en sterke band. Zijn hobby was jarenlang met de meiden 
fietscrossen. Hij genoot van zijn huis, tuin en de dieren. Alles moest er perfect uitzien. Samen met 
zijn vrouw hield hij van de paardensport. Ook de verzorging en shows van vogels gaven hem veel 
voldoening. Als een vogel in de wind is hij van ons heen gevlogen. 
 
01-06-2021 Antoinette Vogels, 89 jaar 
  weduwe van Gert van der Hijden. 
Antoinette heeft haar hele leven hard gewerkt met haar man. Na zijn overlijden ging ze niet bij de 
pakken neer zitten en vatte het leven weer op. Ze genoot van de kleinkinderen en ging fietsen, 
wandelen en kaarten. Ze werd getroffen door een hersenbloeding en verhuisde naar St. Joris, waar 
ze een liefdevolle verzorging kreeg. Ze kon bijna niet meer praten, wat een enorm gemis was. Ze 
klaagde echter nooit en hield haar twinkelende ogen, haar humor en scherpzinnigheid. 
 


