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Maar we willen vooral ook onze grote dank uitspreken
naar Sjef Rooijackers, lid van onze werkgroep, die de
gigantische klus heeft om het geheel te coördineren. Hij
heeft op zijn eigen persoonlijke en warme wijze de
vrijwilligers benaderd, enthousiast gemaakt en bedankt!

Blij bericht…….
Ja, een blij bericht willen we doorgeven! En het onderwerp is de opbrengst van de Vastenactie 2015.
In de week na Pasen hebben we het geld geteld dat opgehaald is met de Vastenactie in Oirschot en Spoordonk. Die
‘wij’ zijn de leden van de Werkgroep Kerk en Wereld.
Dat is altijd een karweitje, want alle zakjes en enveloppen
moeten worden
JAARopengemaakt en ieder lid van de groep
kijkt nog eens goed of er niets achterblijft. Bovendien zijn
er ook altijd machtigingen bij en die worden bij het totaalbedrag opgeteld. We hebben dit jaar het fantastische
bedrag van € 7.802,12 opgehaald!!
Ondanks het feit dat er mensen (onverwacht) hebben afgehaakt om de zakjes op te halen is het toch gelukt om in
heel veel straten langs de deuren te gaan om de bijdragen
te ontvangen. En we hopen van ganser harte dat we in het
komende jaar weer op al die (ruim 70) mensen kunnen
rekenen. Wij danken héél hartelijk al degenen die de
moeite hebben gedaan om deze Vastenactie te doen slagen, zodat er voor gezorgd is dat een groot aantal mensen
in Sri Lanka het iets beter gaan krijgen.

Dag van Bemoediging op donderdag 2 juli 2015
Beste mensen,
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht!
Zorg en aandacht voor mensen die leven met een ziekte,
die aan huis gebonden zijn, of mantelzorger, even uw
zinnen verzetten is een groot goed. Ook in onze parochies
zien we dit als een belangrijke opdracht die voortvloeit uit
ons christelijk geloof.
De leden van de bezoekgroepen Spoordonk/Oirschot proberen daar samen met de pastores zo goed mogelijk vorm
aan te geven, al beseffen zij dat het erg moeilijk is om
daarmee iedereen te kunnen bereiken. Omdat juist ook de
onderlinge ontmoeting van zieken of aan huis gebondenen
en mantelzorgers heel fijn en bemoedigend kan zijn, organiseren de bezoekgroepen voor hen op donderdag

Mede namens hem willen we vragen of u volgend jaar
weer mee wilt doen! Ook of er onder de lezers mensen
zijn die graag hun medewerking verlenen aan deze actie.
We willen het ophalen van de zakjes niet beperken tot de
Goede Week alleen, omdat dit voor sommige vrijwilligers
niet goed uitkomt.
Maar daarover volgt later meer.
Brazilië
Komend jaar, in de Vastentijd van 2016, gaan we aandacht besteden aan een paar projecten in Brazilië, waarmee Oirschottenaren verbonden zijn. Het is immers traditie geworden dat we het ene jaar mee doen aan de landelijke Vastenactie, en het andere jaar kiezen voor projecten
met een link naar Oirschot. Over de projecten, die we
uitgebreid willen beschrijven en waarover veel informatie
komt bij de informatieavond aan het begin van de Veertigdagentijd in 2016, leest u in een volgende uitgave van
het parochieblad. Tot dan.
Namens de Werkgroep Kerk en Wereld,
Christianne van de Wal

2 juli 2015 een Dag van Bemoediging bij Zalencentrum
‘t Zand aan de Bestseweg in Oirschot.
Om de juiste doelgroep voor deze dag te bereiken vragen
wij om uw medewerking. Zijn er mensen in uw buurt of
omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan zouden
wij dat graag van u horen. Voor verdere informatie of
aanmelding kunt u contact opnemen met:
Annelies van de Ven-van den Akker, Nieuwstraat 2,
Oirschot tel. 576072 anneliesvandeven@hetnet.nl
Gon Roefs-Smulders, Zoete Ermgaard 5 Oirschot
tel. 571677 f.roefs6@chello.nl
Met vriendelijke groet, mede namens pastoor L. Spijkers
en pastor W. van Nunen, de bezoekgroepen van de geloofsgemeenschap Oirschot/Spoordonk.
Bij voorbaat dank.

Alle vakantievierders, ver weg of kort bij huis,
wensen wij veel plezier, rust en ontspanning toe.
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1e Heilige Communie
Hallo, ik ben Sanne Heijms en ik ben
8 jaar en woon in Spoordonk.
Op Hemelvaartsdag, 14 mei heb ik
mijn 1e Heilige Communie gedaan.
Ik vond het leuk om mijn communie
te doen. Ik heb samen met mijn vader
en moeder de allermooiste jurk uitgezocht. De kapster
heeft die dag mijn haren mooi opgestoken. Voor de mis
hebben we foto's gemaakt.
Ook mijn klasgenootjes zagen er leuk uit. Pastoor Spijkers
en Pastor van Nunen deden de mis. We mochten vóór op
het altaar zitten, net zoals we geoefend hadden, daar komt
heel wat bij kijken, en je moet lang stil zitten.

Voor het eerst heb ik een hostie gekregen.
Nu hoor je er ook bij, zei de pastoor.
En ik vind die hosties best wel lekker. Ook mocht ik mijn
ouders en broer een hostie geven, dat was leuk om te doen.
Na de mis, kregen we een kaars met onze naam erop als
aandenken. Daarna hebben we nog een groepsfoto
gemaakt. Toen mochten we naar huis. We hebben met
mijn opa en oma en peettantes lekkere broodjes gegeten.
Daarna kwamen de gasten en konden we lekker feesten.
Het was lekker weer, dus we hebben fijn buiten gezeten.
‘s Avonds laat gingen de laatste mensen weg. Het was een
hele leuke dag. Ik wil wel 10 keer mijn communie doen.
Sanne Heijms

Koninklijke Onderscheidingen
Op vrijdag 24 april 2015 kregen 3 vrijwilligers van onze
geloofsgemeenschap Sint-Petrus en Heilige Bernadette
een Koninklijke Onderscheiding.
Zij ontvingen hun benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau als blijk van waardering voor hun onvermoeibare inzet voor onze kerkgemeenschap en onze
gemeenschap in Oirschot en Spoordonk.
Ans van de Laar-Erven
Voor haar verdiensten voor o.a. de kerkgemeenschap in
Spoordonk, het Rode Kruis en De Zonnebloem.

Christ Oomen
Wegens zijn verdiensten voor de Oirschotse kerkgemeenschap, het Longfonds, Steppingstones Bali, etc.
Tiny van den Wittenboer
Als actief vrijwilliger voor de Oirschotse gemeenschap,
de H. Eik, Joris Zorg, etc.
Wij feliciteren deze drie gedecoreerden van harte met hun
Koninklijke Onderscheiding.

Zomeren
Met vingertoppen raak ik de zomer aan,
voelsprieten gaan verlangend open;
ik laat me door bloesemblad dopen
en ga vlak onder de kruindossen staan.

Het landschap vergroent met de dag;
gedaan is het werk van de knotters:
de wilgen vervollen met licht.
De wei ontplooit zich als een vlag,
gespikkeld met in-gele dotters,
gelijk sproeten in mijn gezicht.

Bedwelmd door bossen fluitenkruid,
die klaterend de bermen sieren,
alsof zij het zonne-feest vieren,
schater ik het zomerlied uit.

Christianne van de Wal

Geslaagde vrijwilligersavond
Vrijdag 29 mei, om 19.00 uur, begon de jaarlijkse en inmiddels traditionele vrijwilligersavond van onze geloofsgemeenschap waarvoor zich zo’n 200 mensen hadden
aangemeld. De grote feesttent was door het Gilde ‘Broederschap van Onser Lieve Vrouwe’aan het organiserend
team ter beschikking gesteld. Iedereen werd door hen bij
binnenkomst hartelijk ontvangen.
Dit jaar kon men zittend op stoelen in plaats van op
oncomfortabele bankjes, naar hartenlust bij-buurten.
In zijn speech benadrukte Pastoor Spijkers zijn grote
waardering voor het werk van de vele vrijwilligers die in
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de diverse werkgroepen actief zijn en bedankte hen voor
hun belangeloze inzet. Aansluitend kreeg Pastor van
Nunen met zijn act ‘Sint-Odulphus in Beweging’ en slotlied, de zaal weer plat.
Het goed verzorgde buffet werd daarna geopend door
Pastoor Spijkers, gevolgd door de aanwezigen, die inmiddels ook trek gekregen hadden. Tussen de bedrijven door
speelde het trio ‘Kuifje in Tibet’, staande aan de tafels
tussen de mensen in, talloze meezingliedjes die veel applaus oogstten. Om 23.00 uur kwam er een einde aan deze
geslaagde en gezellige avond. Dank hiervoor aan het organiserend team en vooral ook dank en complimenten aan
het Gilde voor hun bereidwillige assistentie.

Sint-Petrus en H. Bernadette
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DOPELINGEN SINT-PETRUS en
H. BERNADETTE
08 maart:
Isa Bosman, dochter van
Floris Bosman en Nicole Gielen.

29 maart:
Noor Berben, dochter van
Marco Berben en Anita Quinten.

10 mei:
Luca Smits, dochter van
Leon Smits en Linda Span.

29 maart:
Koen Lunenburg, zoon van

10 mei:
Emilie Smits, dochter van
Wouter Smits en Anne-Marieke van Loon.

Anton Lunenburg en Wendy van Heerbeek.

12 april:
Saar Uppelschoten, dochter van
Alexander Dumbraveanu en Marjolein van Hek. Toon Uppelschoten en Guusje Braat.

16 mei:
Lorena Serfaes, dochter van
Rene Serfaes en Alina Roman.

15 maart:
Daley Strik, zoon van
Maurice Strik en Monique van Rooij.

19 april:
Sophie Welte, dochter van
Henk Welte en Ingrid Verstappen.

17 mei:
Benthe van Woensel, dochter van
Joey van Woensel en Inge de Leest.

29 maart:
Dirkje Putmans, dochter van
Jan Putmans en Femke De Kok.

10 mei:
17 mei:
Niels van Kollenburg, zoon van
Storm Gruyters, zoon van
Johan van Kollenburg en Katlijn van Hest. Bob Gruyters en Kelly van den Biggelaar.

29 maart:
Ziva Zeebregts, dochter van
Leo Zeebregts en Linda van Rijsewijk.

10 mei:
Juul de Zeeuw, dochter van
Paul de Zeeuw en Laura Timmermans.

08 maart:
Milan Dumbraveanu, zoon van

JUBILEA H. BERNADETTE
06 juni:
60 jarig huwelijk van Albert van Agt en Jo van den
Biggelaar.

31 mei:
Roel van de Ven, zoon van
René van de Ven en Sandra van Leuken.

JUBILEA SINT-PETRUS
29 maart: 50-jarig huwelijk van Frans en Rina Smulders.
HUWELIJKEN SINT-PETRUS
22 mei:
Rick van Loon en Linda Vogels.
06 juni:
Mark van Heesch en Laura Hubers.

OVERLEDENEN H. BERNADETTE
26-05-2015 Jan Schepens, 88 jaar,
echtgenoot van Riek van Kronenburg.
Jarenlang heeft hij samen met Riek geboerd op Bekersberg in
Spoordonk. Graag sprak hij over zijn diensttijd in Indië en over
het leven als boer. Voor de kleinkinderen was het een feest om
op de boerderij te zijn. Later verhuisden Jan en Riek naar De
Schaaf in Oirschot. Hij was een man van weinig woorden, maar
glunderend van trots kon hij in zijn stoel zitten genieten en
sprak zijn hele lichaam. Jan timmerde bij d’n Inloop en legde
regelmatig een kaartje met de buren. Altijd samen met Riek op
stap, fietsen, ergens wat eten, of op de koffie. Vlak na zijn 88 ste
verjaardag was het kaarsje opgebrand en is hij dankbaar en
vredig ingeslapen.
OVERLEDENEN SINT-PETRUS
25-02-2015 Anny de Kok, 76 jaar,
weduwe van Cees de Laat.
Anny was een gastvrije en dienstbare vrouw. Haar gezin was
haar grootste trots. Ze stond altijd klaar voor hen en voor haar
familie. De kleinkinderen namen een grote plaats in haar hart in.
Na een herseninfarct is ze vrij snel overleden. Ze laat mooie
herinneringen na.
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04-03-2015 Piet van Dijk, 84 jaar,
echtgenoot van Lenie van Overdijk.
Sterf niet met mij
Als je mij nog iets wil geven dan zou ik vragen:
Sterf niet met mij, omhels het leven.
Je mag bedroefd zijn, maar wanhoop niet,
verdrink niet in te groot verdriet.
Als je mij nog iets wil schenken dan zou ik willen:
Blijf toekomst zien, blijf hoopvol denken,
Zodat je uitgroeit en voluit leeft,
het leven alle kansen geeft.
14-03-2015 Grard Spanjers, 78 jaar,
weduwnaar van Willy van der Horst.
Grard heeft het als kind en als jongeman niet gemakkelijk gehad. Hij leerde Willy kennen en samen hebben ze een mooie
tijd gekend; vooral de vakanties en de zorg voor hun hondjes.
Toen zijn vrouw ziek was, is Grard een goede mantelzorger
voor haar geweest en heeft hiervoor een ‘Oorkonde van Verdienste’ ontvangen. Eenmaal weer alleen is hij in St. Joris komen wonen en had hij zelf twee geweldige mantelzorgers, zijn
broer en schoonzus. Hij heeft een fijne tijd gehad in Joris Zorg,
een geweldige verzorging en fijne mensen om zich heen.

Sint-Petrus en H. Bernadette
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20-03-2015 Tonny Pliester, 93 jaar,
weduwe van Jan Mourus.
Tonny werd geboren in Arnhem, waar ze een gelukkige jeugd
heeft gehad. Ze verhuisde naar Rotterdam, waar ze haar man
leerde kennen en een gezin stichtte met 5 kinderen. Na het overlijden van haar man verhuisde ze van Nuenen naar St. Joris in
Oirschot, waar ze ook haar draai goed gevonden had. Samen
met haar kinderen bezocht ze vaak de terrasjes, waar het goed
toeven was. Ze is rustig van ons heengegaan.
30-03-2015 Gonny van de Wal, 82 jaar,
weduwe van Paul van Beurden.
Gonny was de oudste uit een gezin van 7 kinderen. Ze werkte
bij de 3 Suisses in Tilburg en trouwde in 1956 met Paul. Zij
kregen 2 kinderen en ze verhuisden van Spoordonk naar Valkenswaard, waar ze een verf- en behangzaak begonnen. Na een
tiental jaren besloten ze terug te keren naar Oirschot en Gonny
kreeg meer tijd voor andere dingen zoals fietsen, koken, bloemschikken en breien. Gonny werd helaas veel te jong weduwe,
maar ze kon gelukkig haar liefde kwijt aan haar 5 kleinkinderen.
Negen jaar geleden werd bij haar de ziekte van Alzheimer geconstateerd, waardoor ze moest verhuizen naar St. Joris en later
naar Amaliazorg. Ze is in het bijzijn van haar kinderen rustig
ingeslapen.
30-03-2015 Willem van den Heuvel, 78 jaar,
echtgenoot van Ciska van de Biggelaar.
Willem was een goedlachse vrolijke prater. Een eenvoudige
vriendelijke man die genoot van de gesprekken op straat en het
wandelen met zijn hondje. De moestuin betekende veel voor
hem. Samen met zijn vrouw heeft hij 53 jaar lang in de omgeving van de molen gewoond. Hij was dol op zijn kleinkinderen.
De laatste jaren waren zwaar door het overlijden van Anton en
het achteruitgaan van de gezondheid van zijn vrouw en van
hemzelf. Noodgedwongen verhuisden zij samen naar St. Joris,
waar hij jammer genoeg geen rust kon vinden, ondanks de goede zorgen.
16-04-2015 Pieta van Oirschot, 99 jaar,
weduwe van Cees van den Bosch.
Pieta was een bijzondere vrouw, eenvoudig, lief en zorgzaam.
Ze had een eigen mening en stond positief in het leven. De
kinderen en haar man waren erg belangrijk. Later kwamen daar
de kleinkinderen bij en het laatste jaar heeft ze nog echt genoten
van haar eerste achterkleinkind.Ze was gelukkig met deze mensen om haar heen. De boerderij was haar plek, maar in St. Joris
heeft ze het ook goed naar haar zin gehad. Graag had ze haar
honderdste verjaardag willen vieren, maar dat is er helaas niet
meer van gekomen. Ze is rustig ingeslapen.
17-04-2015 Dora van Beek, 88 jaar,
weduwe van Harrie Roefs.
Doortje was een eenvoudige, gastvrije, opgewekte vrouw. Ze
was trots op haar gezin en had belangstelling voor haar kinderen. Het overlijden van haar zoon was een dieptepunt in haar
leven, maar zij putte moed om verder te gaan Haar grote vreugde waren haar kleinkinderen, waarmee ze lief en leed deelde.
Toen haar gezondheid minder werd is ze verhuisd naar St. Joris,
waar ze na een liefdevolle verzorging rustig is heengegaan.
27-04-2015 Adrie Brans,75 jaar.
Adrie was een echte Oirschotse mens. In zijn werkzame leven
was hij taxateur. Toen hij na het overlijden van zijn ouders
alleen kwam te staan kon hij altijd rekenen op zijn hulp in de
huishouding Sjan en vaste vrienden. Adrie was een natuurmens.
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Hij kon urenlang genieten van zijn tuin, de bijen, de vogels en
zijn zelfgekweekte groenten en planten. Hij was een sobere,
gelukkige en tevreden man tot hij een jaar geleden te horen
kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Na in enkele verpleeghuizen opgenomen te zijn, koos hij ervoor terug te keren naar zijn
ouderlijk huis. Daar heeft hij, mede door de onvoorwaardelijke
steun van Sjan, nog enkele maanden kunnen genieten. Adrie en
zijn familieleden zijn dankbaar voor de geboden hulp.
29-04-2015 Henk Zeeuwen, 74 jaar,
echtgenoot van Corinne van de Wal.
Henk was een onbaatzuchtig, sterk sociaal bewogen man. Al op
jonge leeftijd hielp hij mee in de zaak, waarna een loopbaan
volgde als supermarktmanager. Na een leven van hard werken
kon hij vervroegd met pensioen. Samen met zijn vrouw heeft hij
genoten van de vakanties, fietstochten en het tennissen.
De laatste jaren genoot hij nog meer van zijn gezin en kleinkinderen. Zijn interesse lag bij de sport, daar kon hij geen genoeg
van krijgen. Henk heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de
voetbalclub, de volleybalclub en de tennisclub. Ook heeft hij
veel vrijwilligerswerk gedaan, waaronder bij Omroep Oirschot,
Museum de vier Quartieren en het Rode Kruis. In hart en nieren
was Henk een echte Oirschottenaar. In zijn eigen woorden
wenste hij iedereen een “eeuwig bestaan, ook in de hemel” toe.
06-05-2015 Anneke Wolff, 81 jaar,
echtgenote van Sjef Smetsers.
Anneke is geboren in Haarlem en kwam uit een muzikaal gezin.
Samen met haar vader speelde ze piano en ging naar de muziekschool. Ze was lid en kringleidster van de ‘gidsen’. Ze werkte
achtereenvolgens bij Stork, modehuis Vogelzang en bij de gemeente Haarlem. In 1975 leerde zij Sjef kennen en in 1978
trouwden zij en vertrokken ze naar Vessem. Ze werd lid van de
KVO en daardoor was ze snel ingeburgerd. Omdat haar man de
wens had om terug naar zijn geboortedorp te keren, gingen ze
daar wonen. Via carnaval, heemkunde en het museum leerde zij
mensen kennen en voelde zij zich ook hier bijzonder goed thuis.
In Oirschot sloeg echter het noodlot toe en konden ze niet meer
samenwonen. Zij ging naar St. Joris en werd daar voortreffelijk
verzorgd. Zij was een dankbare, hartelijke vrouw naar de verzorgenden en medepatiënten toe.
15-05-2015 Sjaan van Berkel, 92 jaar,
weduwe van Jan van Erp.
Met de woorden die zij zelf schreef bij het afscheid nemen van
haar man, nemen wij nu ook afscheid van haar:
“God, die nooit loslaat het werk van Uw handen, neem haar op
in Uw huis. En moge zij bij U de rust en vrede vinden waarnaar
zij zo verlangde”. Wat zij voor ons betekend heeft als moeder
en oma, zo zal zij altijd in onze herinnering blijven.
16-05-2015 Mien Basemans, 80 jaar,
weduwe van Theo van Laarhoven.
Het leven van Mien stond in het teken van zorg. Ze werkte
respectievelijk als Z-verpleegkundige bij kinderen en jongeren
met een verstandelijke beperking en later als A-verpleegkundige
tot haar pensionering in het ziekenhuis te Eindhoven. In 1973
trouwde ze met Theo en toen bleek dat hij een zwak hart had,
nam ze ook de zorg voor hem op haar schouders. Bij Mien
namen de lichamelijke klachten toe en ze moest steeds wat
inleveren. Maar zij hield steeds de moed erin en zei: ”er zijn
ergere dingen”. Ze was een zelfstandige, hartelijke vrouw. Zoals
ze gehoopt had is Mien zacht en kalm thuis van ons heen gegaan.
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