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GOED ZIJN VOOR DE 
AARDE EN VOOR ELKAAR

Door: aalmoezenier Paul Versteegh

Of je het scheppingsverhaal letterlijk neemt of niet,  
de symbolische functie die Adam kreeg was duidelijk: 
“Jij geeft alles een naam en bent er ook voor 
verantwoordelijk.” Dat gebeurt immers ook bij het  
eerste huisdiertje dat een kind krijgt.  

In de evolutietheorie is de mens het laatste wezen 
(tot nu toe) dat op onze aarde ontwikkeld is en draagt 
daarmee dus ook de meeste verantwoording.  
Deze verantwoording komt natuurlijk de mens als 
geheel toe. We hebben een verantwoordelijkheid voor 
de mensheid en voortschrijdende inzichten hebben door 
de eeuwen heen laten zien dat mensen ook daarin een 
ontwikkeling doormaakten. Onderdrukking van horigen 
en lijfeigenen door onze adel en het transport van slaven 
met onze handelsschepen zorgden voor heel veel leed.  
We hebben ingezien dat de mensen uit Afrika een ziel 
hadden en stopten het transport en 
er kwam een einde aan de westerse 
slavernij (in het oosten bestaat  
deze nog steeds). We hebben ons  
los gemaakt van de onderdruk kende 
adel en een maatschappij ontwikkeld van ambachts lieden 
en gildes. Er ontstond democratie en mensen kregen eigen 
verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot stemmen. 
Dit ging men dan een beschaafde wereld noemen.  
Bij de ontdekking van de nieuwe wereldwijde handel 
(ook in de tijd van de slavernij) gingen er altijd al missio
narissen mee om in die landen landbouwontwikkeling, 
scholing en religie te brengen. Die verantwoordelijkheid 
werd sterk gevoeld, denk bijvoorbeeld maar aan Franciscus 
Xaverius, die naar Japan trok toen de Nederlanders daar 
landden; denk aan de vele Nederlandse fraters en zusters, 
die in Indonesië die ontwikkeling gebracht hebben, waar 
de regering onlangs nog voor bedankt heeft. Die verant
woordelijkheid gaf ook de start van de Verenigde Naties. 
De landen van de wereld wilden elkaar duidelijk maken 
wat kon en wat niet kon. De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens is een soort grondwet van die 
verantwoordelijkheid en van onze beschaving.

Maar waarom zijn er dan nog steeds zoveel 
oorlogen? Waarom worden grenzen niet gerespecteerd, 
komt er nog zoveel honger en armoede voor en zijn 
duizenden mensen op de vlucht of op zoek naar een land 
waar meer toekomst is? Blijkbaar heeft de mensheid ten 
opzichte van de mensheid zelf nog een zware opgave.  
Ook heeft de mens een grote verantwoordelijkheid om 
goed om te gaan met de aarde. Natuurlijk verandert er 
veel. Nu constateren wetenschappers dat de verandering 
snel gaat en men probeert de verantwoordelijkheid te 
nemen. De natuur moet hersteld worden, maar men 
weet niet tot welk moment: tot voor de ijstijd, tot vorige 
eeuw? Er is nog geen duidelijkheid. We proberen nieuwe 
mogelijkheden uit, maar de windmolens zorgen voor 
grote sterfte onder de insecten en vogels (zie de vogel
bescherming en akkerwijzer op internet) en desoriëntatie 
van vissen op zee door het zware gebrom. Wanneer doen 
we het goed? In ieder geval door je eigen verantwoorde
lijkheid te nemen en beter om te gaan met energie, plastic, 

afval, recycle bare kleding e.d.  
Ook kun je je afvragen of je die reis 
zo wel moet maken. Soms is het 
nemen van die verantwoordelijk
heid alleen een kwestie van minder 

gemakzucht en iets beter nadenken: wat is noodzakelijk en 
wat kan ik beter doen? De verantwoording voor mens en 
natuur kunnen we niet afschuiven op de leidinggevende 
instanties, want daar spelen vaak andere verantwoorde
lijkheden een grote rol (bijvoorbeeld partijpolitiek).  
Nee, zelf nadenken, zelf zorgen voor anderen, zelf opletten 
wat we nu voor onze naasten en onze toekomstige  
generaties kunnen betekenen, dat wordt van elk mens 
afzonderlijk gevraagd. Verder zijn er ook groepen die onze 
maatschappij niet voldoende aandacht geeft, zoals de  
ouderen, vooral diegenen die zelf geen kinderen hebben. 
Ze langer thuis laten wonen geeft weer heel andere 
problemen, waar wij ook iets aan kunnen doen.  
Dat is onze opgave als christenen, door God Zelf aan  
ons gegeven! Dit is ook de uitslag van de reacties van het 
synodale proces: de kerk moet vooral zichtbaar zijn in de 
zorg voor de naasten: geen mensen uitsluiten en niet in 
zichzelf gekeerd zijn.
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Zelf opletten wat we nu voor 
onze naasten en onze toekomstige 

generaties kunnen betekenen.
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KENNISMAKING MET  
PASTOOR SPOOREN

Beste parochianen van de Sint-
Odulphus van Brabantparochie, 
U hebt inmiddels gelezen of  
gehoord dat ik per 1 oktober 
a.s. door bisschop Mgr. De Korte 
ben benoemd tot pastoor van 
uw parochie en tot deken van het 
dekenaat Bladel-Oirschot.  
Graag wil ik mij kort aan u voorstellen.

Ik ben geboren op 17 juni 1953 in 
Hapert, als oudste van vier kinderen. 

In Tilburg heb ik theologie gestudeerd. 
Van 1977 tot 1989 was ik als godsdienstleraarschoolpastor 
verbonden aan de r.k. L.T.S. De Westhoeve in Tilburg. 
In deze periode had ik me aangesloten bij de Fraters van 
Tilburg. Door het pastorale werk op school groeide bij  
mij het verlangen om priester te worden. In 1989 werd ik 
diaken gewijd en in 1990 was de priesterwijding. Ik ben in 
verschillende parochies werkzaam geweest als pastor.  
De sacramenten vieren, lief en leed delen, mensen nabij 
zijn, het Godsvertrouwen bezieling geven, dat is wat me 
bijzonder boeit bij het pastorzijn in de parochie. Bij de 
nieuwe dekenaatsindeling door Mgr. A. Hurkmans werd 
ik in 2009 benoemd tot deken van het dekenaat Geldrop
HeezeValkenswaard. In die tijd leerde ik pastoordeken 
Leendert Spijkers kennen en heb ik Geldrop, Budel en 
Valkenswaard als mijn woonplaatsen gehad. Overal ben ik 
heel graag geweest. Daarom is voor mij het afscheid van de 
H. Willibrord parochie in Valkenswaard e.o. ‘dubbel’, maar 
van harte ben ik ingegaan op de vraag van de bisschop om 
naar Oirschot te verhuizen. Ik hoop hier gauw goede aard 
te krijgen. Een Brabants gezegde luidt: “D’n aord moete 
meenemme”.

Dat is voor mij de opdracht. Ik vertrouw erop dat ik 
mij, met uw hulp, snel thuis zal voelen. 

Als parochiepriester heb ik altijd veel tijd besteed aan 
persoonlijke contacten, aan huisbezoeken, aan het bezoeken 
van zieken en rouwenden.

Dat wil ik in mijn nieuwe parochie zeker ook doen. 
Veel mensen leren kennen, verbindingen zoeken en leggen 
tussen parochie, verenigingen en mensen. Gelukkig hoef 
ik dat niet alleen te doen. We werken samen in een team. 
Pastoor Leendert Spijkers blijft als pastor in de toekomst 
meewerken, samen met diaken Wilfred van Nunen,  
de pastores Dré Brouwers en Paul Versteegh. Het is ook  

fijn dat er vele vrijwilligers zijn die betrokken 
zijn bij de parochie en zo, in gebed en inzet, 

de parochie ‘mee dragen’. Ik wil graag 
meewerken om een levendige parochie 

te zijn waar vieren, leren en dienen 
in Zijn Naam serieus en hartelijk 
worden beleefd.

Bij alle drukte van het 
werken in een levendige parochie, 

had ik jarenlang twee belangrijke 
hobby’ s die mij nieuwe energie 

gaven: fietsen en lezen.
Fietsen in de omgeving, maar 

ook naar het buitenland, naar Oostenrijk, 
Luxemburg. Tussen 2008 en 2018 ben ik vijf maal  

op fietsbedevaart geweest naar het graf van de H. Willibrord 
in Echternach. Dat fietsen van langere afstanden moet ik 
weer gaan ‘opnemen’ na twee operaties die ik moest  
ondergaan in 2020 en 2021. Ik breng mijn boekenbezit mee 
naar de pastorie in Oirschot. Het lezen van historische en 
theologische boeken verruimt mijn blikveld. Ook literaire 
romans lees ik graag. De diversiteit van de verschillende 
aandachtsgebieden is zichtbaar in mijn boekenkasten. 

Een van mijn geliefde auteurs is de in 1995 overleden 
Nederlandse priesterpsycholoog Henri Nouwen. Hij wordt 
nog steeds veel gelezen. ‘Eindelijk thuis’ is een van zijn 
bekendste werken. Daarin denkt hij na over Rembrandts 
schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’. Deze parabel 
van Jezus die we lezen in het evangelie van Lucas gaat niet 
alleen over de verloren zoon, maar over de twee zonen 
en hun vader. Vanuit zijn persoonlijke betrokken heid en 
levens ervaring schetst Nouwen de ervaringen en gevoelens 
van de vader, de oudste en de jongste zoon. Als kinderen van 
God zijn we gedragen door Zijn liefde. Hoe beantwoorden 
we Zijn liefde?

Tijdens onze levensweg kunnen we verschillende 
‘rollen’ aannemen. Op een aansprekende manier vult hij de 
‘rollen’ in van de vader en de zonen. En ook de lezer wordt 
een spiegel voorgehouden: “Kan ik de jongste en de oudste 
in mij laten groeien tot de volle wasdom van de barmhartige 
vader?” Hoe weldadig is het wanneer wij ons warmhartige 
(= barmhartige) hart laten spreken door ons geloof, onze hoop 
en onze liefde in Zijn Naam te laten zien, in woord en daad, 
in het vieren van de sacramenten, in het elkaar nabij zijn.  

Dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor 
het reilen en zeilen van de parochie. Ik hoop velen van u 
binnenkort te ontmoeten. Alle goeds voor u!

Hartelijke groeten, pastoor Felie Spooren 



De bekende schilder-glazenier Marc Mulders 
ontwerpt in 2022 drie glas-in-loodramen voor de 
voormalige doopkapel van de basiliek in Oirschot. 
De nieuwe ramen hebben als actueel thema:  
‘Goed zijn voor de aarde en voor elkaar’.

Ontstaan van het plan
Toen Leendert Spijkers vorig jaar de Theresiakapel  

op landgoed Baest opnieuw inzegende, ontmoette hij daar 
Marc Mulders. Die had voor deze kapel twee glasinlood
panelen ontworpen. Marc vertelt over deze ontmoeting:  
“De herinzegening was een weerzien met mijn dierbare  
kapelaan uit mijn jeugd in de Sacramentsparochie te 
Tilburg, toen nog kapelaan Leendert Spijkers. Na afloop 
vroeg pastoor Spijkers mij om eens na te denken over  
mogelijke glasinloodramen voor de SintPetrusbasiliek.  
En bij de boskapel, te midden van de mooie natuur, vertelde 
pastoor Spijkers mij zijn wensen, welke boodschap de ramen 
wellicht zouden kunnen vertellen. Een boodschap geïnspi
reerd door Franciscus van Assisi, zijn liefde en zorg voor de 
natuur, en door de encycliek Laudato Si’ 
van paus Franciscus, die oproept tot het 
eren en beschermen van de natuur.” 

Zorg voor de natuur
Pastoor Spijkers wist van Marcs 

recente glasinloodramen voor de  
Abdij O.L.V. van Koningshoeven waar 
‘The Green Man’ is afgebeeld. Leendert 
Spijkers: “Ik vertelde Marc dat ik me 
kon voorstellen dat The Green Man in 
de context van Franciscus van Assisi en 
Laudato Si’ een plaats kon krijgen in de 
SintPetrusbasiliek.” The Green Man is een 
mythologische voorstelling van een gezicht 
met takken en bladeren als baard en hoofdhaar. Hij is de 
geest van het woud en in vroegere tijden bracht men eerst 
een offer aan The Green Man alvorens de akker in te zaaien. 
De kleur groen staat dan ook voor vruchtbaarheid en groei.  

Marc vult aan: “The Green Man en the Green 
Woman zijn vandaag de dag ook een symbool voor het  
rentmeesterschap over de natuur, een waarschuwende 
profeet die ons terechtwijst voor onze plundering van de 
rijkdom van de natuur, overal en dichtbij!” 

Werkgroep en Comité van 
Aanbeveling

Pastoor Spijkers stelde een werkgroep samen en met 
Marc Mulders is gekozen voor het definitieve thema van de 
ramen: ‘Goed zijn voor de aarde en voor elkaar’. Want ook 
dat laatste is belangrijk: we moeten ook oog hebben voor 
onze medemensen.

Er is een Comité van Aanbeveling opgericht waarin 
behalve de pastoor zitten: burgemeester Judith Keijzers
Verschelling, Veronica van de MortelHenkell,  
Ton van Veen, René Meeuwissen en Toon van den Oord. 
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MARC MULDERS ONTWERPT  
DRIE GLAS-IN-LOODRAMEN

Door: Nicoline van Tiggelen-Dirven

Marc Mulders: 
“Ik vind het zo bijzonder 
dat pastoor Spijkers en ik 

elkaar 50 jaar later  
weer ontmoeten,  

en elkaar zo herkennen 
in onze gedeelde zorg 

voor de natuur.” 

WIE IS MARC MULDERS?

Marc Mulders is in 1958 geboren in Tilburg en 
opgeleid aan de academie St. Joost in Breda. Hij is schilder, 
aquarellist, fotograaf en glazenier. Ruim tien jaar geleden 
verhuisde hij naar een boerderij bij Landgoed Baest waar 
hij inspiratie vindt in de natuur. Marc is een van de meest 
succesvolle moderne Nederlandse schilders. Hij ontwierp 
glasinloodramen voor bekende kerken, kapellen, musea 
en stilteplekken. Een greep uit de lijst: De Nieuwe Kerk 
in Amsterdam (‘Tuin van Glas’, bij het 25jarig regerings
jubileum van koningin Beatrix), De Grote Kerk in Gouda 
(Erasmusraam), de SintJanskathedraal in Den Bosch, 
de SintStevenskerk in Nijmegen, de Abdij O.L.V. van 
Koningshoeven  
in BerkelEnschot  
en Museum  
Catharijne 
convent in  
Utrecht (zie  
marcmulders.com).



Wilt u een bijdrage geven? 
De productie van de ramen gebeurt door glasatelier 

Kunstregie in ’sHertogenbosch, dat ook de ramen in de 
SintJan heeft gerestaureerd. Drie glasinloodramen van 
zo’n groot formaat zijn een kostbare aangelegenheid.  
Vele maanden zal Marc Mulders met een team van 
ambachtsmensen aan de ramen werken. Ieder met zijn 

eigen specialiteit: glas snijden, etswerk, emaillegrisaille 
schilderingen, in het lood zetten ... Ook het antiek mond
geblazen glas dat gebruikt zal worden is zeer prijzig.  
Al met al zullen de kosten dan ook € 190.000 bedragen. 

Inmiddels zijn er al diverse schenkingen binnen
gekomen, naar aanleiding van het jubileum van de pastoor. 
Maar er is nog meer nodig. Wilt u dit 
project financieel steunen en spreekt  
dit actuele thema u aan: maak dan een 
bijdrage over via deze QRcode:

Wilt u het ontwerp- en productieproces 
volgen?

In een miniexpositie bij de doopkapel in de basiliek  
van Oirschot stelt Marc enkele van zijn werkstukken 
tentoon, waaronder schilderijen en glasinloodpanelen. 
De glasinloodpanelen zijn eerdere werkstukken, dus niet 
de toekomstige ramen. In de loop van het ontwerpproces 
komen hier foto’s van de nieuwe ramen. De basiliek is tot 
half oktober op zaterdag en zondagmiddag geopend van 
13.3016.30 uur.

U kunt de ontwikkeling van de nieuwe ramen  
ook volgen op Instagram: @marc.mulders en @odulfke.  
Of kijk op de website sintpieteroirschot.nl.
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LUDIEKE VEILING OP 11 SEPTEMBER

Door: Nicoline van Tiggelen-Dirven

Op zondag 11 september vindt er van 14.30 tot 17.30 uur 
een Ludieke Veiling plaats in de pastorietuin.

Het idee is ontstaan doordat pastoor Spijkers een 
hoeveelheid wijn en boeken vanuit zijn privécollectie heeft 
aangeboden. Buiten de prachtige wijnen en boeken komen 
er andere producten en diensten onder de hamer.  
De Ludieke Veiling heeft tot doel geld in te zamelen voor 
drie nieuwe glasinloodramen in de Oirschotse basiliek.

Om aan de kosten een bijdrage te leveren is er een 
gezellige zondagmiddag bedacht met muzikale ondersteu
ning en de Ludieke Veiling onder leiding van niemand 
minder dan Hans Latour. Ook komen er kraampjes met 
aanverwante producten die tevens te koop worden  
aangeboden. Bijvoorbeeld Tshirts met afbeelding van  
The Green Man van Marc Mulders.

Als u mooie producten of diensten beschikbaar  
wilt stellen voor de veiling, neem dan contact op met  
Hans Latour, hl@hanslatourengineering.nl.

The Green Man, detail glas-in-loodraam Marc Mulders



KAPELLEKESTOCHT  
OP 2 OKTOBER 2022

De werkgroep ‘Samen op weg Sint-Odulphus van Brabant’ 
organiseert weer een fietstocht door Oirschot, de Beerzen 
en Best waarbij we zoveel mogelijk kapelletjes zullen 
aandoen.

In 2015 hebben we ook een fiets/kapelletjestocht 
gehad en dit was een groot succes. Daarom weer een fiets
tocht, die wel is aangepast, omdat er enkele kapelletjes zijn 
bijgekomen.

Deze kapellen staan vaak op  
de mooiste plekjes van onze  
parochie, in de prachtige natuur  
of in de dorpen van de parochie.

We starten tussen 13.00 uur 
en 13.30 uur bij de pastorie in Oirschot. Daar krijgt u de 
fietsroute uitgereikt met de uitleg van de kapellen waar 
u langs en aangaat. We willen dit jaar ook vrijwilligers 
inzetten als een post bij de kapellen, zodat het nog meer het 
karakter krijgt van een soort pelgrimage in onze parochie. 

Voor de gezinnen met kinderen is er de mogelijkheid 
om een speurtocht te lopen in het centrum van Oirschot.  

Rond de klok van 15.30 uur 
verwachten we de fietsers weer in 
de pastorietuin voor koffie/thee  
of een drankje.

Er komen nog officiële aankondigingen hierover, 
maar noteer het alvast in uw agenda. Bij slecht weer gaat het 
niet door en wordt dit aangekondigd in de kerk en via de 
website van SintOdulphus van Brabant. 

We hopen op een goede opkomst; laat u verrassen 
door al het fraais in en om de mooie dorpen van onze 
parochie.

VASTE VIERINGEN IN ONZE KERKEN

Zaterdag
Best  17.00 uur SintOdulphuskerk
Oirschot  18.30 uur SintJoriskapel
Middelbeers  19.00 uur H. Willibrorduskerk

Zondag
Best  09.30 uur SintOdulphuskerk
Middelbeers  10.00 uur  H. Willibrorduskerk
Oirschot  10.00 uur SintPetrusbasiliek
Best  11.00 uur H. Antoniuskerk
Oirschot  11.30 uur Kapel Klooster Nazareth 

Woensdag
Best 19.00 uur  SintOdulphuskerk

Vrijdag
Best  19.00 uur  SintOdulphuskerk

CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
0499  37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00  12.00 uur  
pastorie 0499  37 12 95 
email: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499  37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
bereikbaar op donderdag en vrijdag van 10.00  12.00 uur 
email: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499  57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00  12.00 uur  
email: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
013  514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
bereikbaar op donderdag van 9.00  11.00 uur 
email: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
email: bestuur@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
email: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87
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Laat u verrassen door al  
het fraais in en om de mooie 
dorpen van onze parochie.



KAPEL SINT-JORIS OOK IN GEBRUIK 
ALS ‘HUISKAMER VAN OIRSCHOT’

Door: pastor Wilfred van Nunen

Op 12 juli werd de kapel van  
Sint-Joris feestelijk in gebruik 
genomen als ‘Huiskamer van 
Oirschot’. De pastoraatsgroep van 
Oirschot en Spoordonk speelde al 
langer met de gedachte om de kapel, 
buiten de wekelijkse kerkdiensten, 
méér te gaan benutten. Tijdens de eerste 
‘lockdown’ vanwege het coronavirus werd 
duidelijk hoezeer sociale contacten door met 
name ouderen gemist werden.

Omdat Joriszorg haar aandacht vooral richt op 
de bewoners van het huis en minder op de omwonende 
ouderen, werd in overleg met Joriszorg, buurtbeheer 
centrum Oirschot en dorpsondersteuner Tiny van de Ven  
het idee uitgewerkt om de kapel te gaan openen als ontmoe
tingsruimte. Ieder die dat wil kan hier op een laagdrempelige 
manier in contact komen met anderen. De banken in de 
kapel werden verwijderd en vervangen door stoelen.  
Ook werden er enkele tafels in geplaatst en is er voorzien in 
een toiletruimte en een keukentje. Het belangrijkste was het 
vinden van vrijwilligers, die als gastvrouw/gastheer de kapel 
kunnen openen en sluiten en de bezoekers een kop koffie, 
thee en desgewenst een luisterend oor kunnen bieden.  

Meer dan 25 vrijwilligers maken het mogelijk de kapel  
drie keer per week te openen. De Rotaryclub Best/Oirschot 

schonk een ‘spellenkast’ mét inhoud, zodat  
bezoekers die dat willen hier een spelletje 

kunnen spelen. Natuurlijk blijft de 
‘Huiskamer’ zijn kapelfunctie óók 

behouden en daarom zijn we zeker ook 
blij met het prachtige Mariabeeld, dat 
door de zusters Karmelietessen werd 
geschonken en waarbij men een lichtje 
kan laten branden. Bij de opening 

kwamen meer dan 100 geïnteresseerden 
‘op de koffie’. Het project mag gezien 

worden als een mooi diaconaal initiatief,  
wat aansluit bij de vragen en behoeften die deze  

tijd met zich meebrengt. Het kan dan ook vrij eenvoudig  
bij andere kerkgebouwen en kapellen worden toegepast.    

De ‘Huiskamer van Oirschot’ is geopend op  
dinsdagochtend van 10.00  12.00 uur en op  
donderdag en zondagmiddag van 14.30  16.30 uur.  
De entree is aan de zijkant van de kapel naast de  
hoofdingang aan de Gasthuisstraat. Bewoners van de 
aanleunwoningen en Leefdael kunnen de kapel ook 
‘binnendoor’, via het verzorgingshuis, bereiken. 

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.k. Parochie  
SintOdulphus van Brabant. 

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,  
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Miek Dillissevan Luxemborg,  
Theamarie GeilleitGoossens, Jeanne van Hal, Marita van Hoof,  
Marieke Lieshout, Leendert Spijkers, Nicoline van TiggelenDirven  
en Juul IJzermans

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom
Drukwerk: de Croon van Heerbeek
Oplage: 10.800 stuks

AGENDA

• De jaarlijkse ‘Startviering’ wordt in onze kerken  
in het weekend van 10 en 11 september gehouden.  
Meer informatie vindt u in de lokale katernen.

• Open monumentendag:

• Kapel Sint-Joris: 10 en 11 september geopend  
van 12.0017.00 uur. Er wordt uitleg gegeven en  
koffie geschonken.

• Sint-Petrusbasiliek: 10 september geopend  
van 13.0017.00 uur en op 11 september van  
12.0017.00 uur.

• Sint-Odulphuskerk: 10 en 11 september  
geopend van 14.0016.00 uur. Er wordt uitleg 
gegeven en koffie geschonken.

KORT NIEUWS

• Het monumentale Smits-orgel in de  
Sint-Petrusbasiliek is na ruim 45 jaar aan  
een grote opknapbeurt toe. Meer informatie  
hierover vindt u in de plaatselijke nieuwsbladen.
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