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Schenkingen aan stichting
Behoud Sint-Pieter Oirschot
Herinnert u zich nog de actie voor de restauratie van de
Sint-Petrusbasiliek die alweer bijna tien jaar geleden van
start ging? Onder het motto ‘Laat hét gezicht van Oirschot
niet verPIETeren’ deed de stichting Behoud Sint-Pieter
Oirschot een beroep op alle Oirschottenaren om de restauratie van dit kerkgebouw mogelijk te maken. Duizenden
inwoners (!) lieten blijken dat ze het behoud van dit monument belangrijk vonden. Mede dankzij u is de restauratie meer dan geslaagd! Het jaarlijkse onderhoud van de
Sint-Petrusbasiliek wordt betaald door het parochiebestuur, onder andere uit de Actie Kerkbalans. Maar regelmatig treden bijzondere uitgaven op voor het behoud van
de Oirschotse kerk. Te denken valt aan de restauratie van
het orgel. Voor zulke uitgaven, puur gericht op het gebouw – en niet op parochiële of liturgische zaken, andere
kerken of het bisdom – wil de stichting Behoud SintPieter Oirschot graag financiële ondersteuning kunnen
bieden. En daarvoor zijn donateurs nodig.
Giften aftrekbaar
Wilt u kunnen blijven genieten van de bijzondere uitstra-

ling van deze kerk? Word dan donateur. Uw bijdrage komt
100% ten goede aan de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. U
steunt hiermee het behoud van dit waardevolle monument.
Omdat de stichting een culturele ANBI is, zijn giften binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Vaak kunt u zelfs
125% van uw gift voor aftrek in aanmerking nemen (bedrijven 150%). Meer hierover leest u in bijgaande folder.
Erfenis of legaat
Als u de stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot als erfgenaam of legataris wilt aanwijzen, dan hoeft de stichting
over de nagelaten gelden of goederen geen successierechten te betalen. Zo komt elke cent ten goede aan deze kerk.
De notaris kan u hierover verder informeren.
Vragen?
Heeft u een vraag over een schenking, legaat of erfenis,
neem dan contact op met een van de bestuursleden:
Jan Mezenberg, voorzitter, telefoon (0499) 574 549
Huub van Griensven, telefoon 06-4241 9073
Toon Gloudemans, telefoon 06-1832 0071
Jan Mercx, telefoon 06-5321 1366
Nicoline van Tiggelen, secretaris, telefoon 06-1551 7387,
e-mail behoud@sintpieteroirschot.nl

Zomeravondmarkten
succesvol voor parochie
Door: Christianne van de Wal
Op de donderdagen
JAAR 23 en 30 juli en 6 augustus was het in
de avonden van half 7 tot half 10 een drukte van belang
op de Oirschotse Markt. Talloze kraampjes en (muzikale)
activiteiten boden voor de vele aanwezigen een aantrekkelijk en veelzijdig vertier. Ook parochie Sint-Odulphus van
Brabant was aanwezig met een kraam. In deze kraam
werden niet alleen allerlei artikelen zoals kaarsen, beeldjes en boeken aangeboden, maar de kraam bevatte ook een
activiteit die veel aandacht trok: ‘sjoelen voor goede doelen’. Voor het bedrag van € 0,50, te voldoen in de van
vroeger bekende lange stok met collectezak, kon men met
vijf sjoelschijven laten zien hoe gericht men kon ‘schuiven’. Dat sprak enorm aan, temeer omdat men er iets mee
kon ‘winnen’, namelijk allerlei hapjes gemaakt door de in
Oirschot woonachtige Syrische familie AlSamkari. Deze
familie, bestaande uit vader en moeder en hun twee dochters en zoontje, was op de drie avonden aanwezig om
eenieder die sjoelde een klein schaaltje met zoete of hartige hapjes aan te bieden. Met deze traktatie, vooral gemaakt door moeder Yasmen, wilde de familie haar dankbaarheid tonen voor het warme contact dat zij heeft met
de parochie. De dochters Aya en Tuleen spreken, ondanks
slechts twee maanden onderwijs, een aardig woordje NeSEPTEMBER 2015
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derlands en zij legden de voorbijgangers uit hoe de versnaperingen heetten en welke ingrediënten erin zaten. De
geste werd alom zeer op prijs gesteld.
Daarnaast kon men in de kraam een kijkje nemen in een
deel van de verzameling bidprentjes van Frans Mateijsen,
in allerlei boekjes voor speciale vieringen en werden veel
mensen verrast met een bloemetje, gemaakt door de
bloemsiergroepen van de kerken in Oirschot en Spoordonk. In de Sint-Petrusbasiliek konden kleine en grote
mensen een fotozoektocht doen en daar werd veelvuldig
gebruik van gemaakt. Dat het evenement, ook vanwege

IN MEMORIAM

Frans Smulders

Op 19 augustus jongstleden is Frans Smulders overleden.
Hij was in Oirschot en Spoordonk een zeer bekende persoon in de parochie. Jarenlang heeft hij zich daar met hart
en ziel ingezet, eerst als penningmeester in het voormalige
bestuur en later als beheerder van de H. Eik en de begraafplaatsen in Oirschot en Spoordonk. In die laatste hoedanigheid was hij ook nog actief binnen de nieuwe parochie.
Daarnaast was hij, samen met een paar anderen, de drijvende kracht achter de meest recente restauratie van de
Sint-Petrusbasiliek, waardoor alles voorspoedig is verlopen. Zijn betrokkenheid bij het kerkgebouw zelf kwam

Huiszegen Sint Joris
Door: Pieter van den Akker
Op 11 juni 2015 werd door pastor Wilfred van Nunen het
geheel verbouwde en gemoderniseerde Gasthuis Sint Joris
(opnieuw) ingezegend.
Het is een oud gebruik om een huis te laten zegenen.
Een priester schreef aan de ingang van een woning het
jaartal en de letters C+M+B op een kaart.
Het zijn de beginletters van de zegentekst ’Christus Mansionem Benedicat”, hetgeen betekent ‘Christus zegene dit
huis.’
De oorsprong van het gasthuis ligt zeven eeuwen terug.
In 1333 kwam Gasthuis De Beyerd tot stand en drie jaar
later was de kapel gereed.
Het gasthuis had tot doel onderdak te bieden aan pelgrims
op hun bedevaartstochten. De gewone man gaat te voet en
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het zonnige zomerweer, een succes was moge blijken uit
het eindbedrag dat het sjoelen heeft opgebracht.
Maar liefst € 300,- kan worden verdeeld onder de drie
goede doelen: het opknappen van een (wees)kindertehuis
in Bosnië (hetzelfde project waarvoor in Oirschot begin
dit jaar een inzameling van gebruikte schoenen en kleding
is gehouden), de weeskinderen in Oyugis in Kenia en het
project van Marjanne Oomen voor gehandicapte kinderen
op Bali: Stepping Stones.
Veel dank voor de enthousiaste vrijwilligers die deelname
aan de markten ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt.
tot uiting in zijn functie als
bestuurslid van de stichting
Behoud Sint-Pieter. Voordat
hij weer in Oirschot kwam
wonen, had hij zijn sporen al
verdiend in de parochie in Son
en Breugel, waarvoor hij een
pauselijke onderscheiding
heeft ontvangen.
De parochie is hem veel dank
verschuldigd en door alles wat
hij gedaan heeft zal hij blijvend in onze herinnering zijn.
moet elke nacht een onderkomen zien te vinden. Voordat
de tocht hervat wordt, woont de pelgrim de dienst bij in de
kapel.
Door de Reformatie loopt de belangstelling voor de bedevaarten terug en raken gasthuis en kapel in verval.
Als in 1848 door het Armbestuur wordt besloten het gasthuis te gebruiken voor de opvang van zieke oude mensen,
nemen de zusters Franciscanessen deze taak op zich.
De oude kapel werd gerestaureerd.
De huidige kapel werd in 1891 gebouwd in neogotische
stijl. Het is een sobere eenbeukige kerk met wit gepleisterde muren en ongekleurd glas-in-loodramen.
Opvallend zijn de twee gebrandschilderde ramen achter in
de kerk.
Links is de heilige Elisabeth van Thüringen, helpster van
de armen, afgebeeld en rechts de heilige Vincentius à
Paulo, stichter van de Broederschap van Liefde.
Heel bijzonder zijn de kruiswegstaties, vervaardigd in
verre murail. Bij deze techniek wordt gebrandschilderd
glas in hars of cement gedrukt.
We zien hier een vijftiende statie, die de verrijzenis van
Jezus Christus verbeeldt en ook wel paasstatie wordt genoemd.
De serene sfeer en de rust in deze mooie kapel zorgt voor
een flink aantal vaste bezoekers, vooral ook van de omwonenden. Op zaterdagavond heeft de kapel meer bezoekers dan de basiliek. Verantwoordelijk voor deze serene
en mooie uitstraling is Corry Foole, die zich als vrijwilligster al heel veel jaren liefdevol kwijt van de taken van
koster.
Een koster zorgt ervoor dat het interieur schoon en opgeruimd is, dat zilver en koper zijn gepoetst en de meubels
geboend. Hij zorgt voor een gepaste versiering, voor het
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vullen van de wijwaterbak, het inkopen van kaarsen en
hosties, het klaarleggen van de boekjes enz.
Een ander domein is de sacristie. Hij draagt zorg voor het
reinigen en zonodig herstellen van de liturgische gewaden
en het kerklinnen. Hij ziet erop toe dat kostbaarheden
goed bewaard worden.
En verder zorgt Corry ervoor dat de vieringen goed verlopen en onderhoudt de contacten met de priesters en de
koren. Zij regelt de misintenties, is lector en verzorgt de
collecte. Kortom een veelzijdige en verantwoordelijke

taak, die deze duizendpoot met veel liefde en toewijding
verricht.
Kopij voor de volgende uitgave van ’t contactblad
Uw eventuele bijdrage voor de volgende uitgave
kunt u tot uiterlijk 23 november 2015 inleveren
bij de redactie, Pastoraal Centrum of
via E-mail: parochieblad@petrusparochie.nl
of:
parochieblad@bernadetteparochie.nl

21 juni:
Daan Lukkenaar, zoon van
Don Lukkenaar en Sandra v.d. Meijden.

19 juli:
Jurre Coremans, zoon van
Stefan Coremans en Janneke Oppers.

14 juni:
Lisa van der Hamsvoort, dochter van
Peter van der Hamsvoort en
Katia Huinocana Barrios.

21 juni:
Tom Lukkenaar, zoon van
Don Lukkenaar en Sandra v.d. Meijden.

02 augustus:
Lars van de Schoot, zoon van
Frans v.d. Schoot en Hanneke v. Heerbeek.

14 juni:
Jesse Schepens, zoon van
Nick Schepens en Sharon Spanjers.

21 juni:
Stef Peijnenburg, zoon van
Jan Peijnenburg en Dewie Rijnen.

20 augustus:
Sofia de Bruin, dochter van
Hans de Bruin en Aleksandra Fomina.

14 juni:
Vinn Bullens, zoon van
Roel Bullens en Sandra van de Wouw.

19 juli:
Martien van Gestel, zoon van
Rinus van Gestel en Bernadette Bayani.

23 augustus:
Tess van Stiphout, dochter van
Paul van Stiphout en Eelke Smits.

DOPELINGEN
SINT-PETRUS en H. BERNADETTE

HUWELIJK SINT-PETRUS
27 juni: Geert Witlox en Lisanne van Gaal.

JUBILEUM SINT-PETRUS
19 aug. 50-jarig huwelijk Ben Kuijpers en Luzette van Haaren.

OVERLEDEN H. BERNADETTE
16-07-2015

Harrie van der Heijden
echtgenoot van Marietje Clemens, 77 jaar
Ongelooflijk dat we in zo’n korte tijd afscheid moesten nemen
van Harrie van der Heijden. Een man als een boom, ijzersterk
en die altijd voor iedereen klaar stond. Jarenlang heeft hij hard
gewerkt voor zijn gezin. Fluitend ging hij elke dag op de fiets
naar de N.C.B. 55 jaar lid van Fanfare Concordia in Spoordonk. Sinds januari 2015 lid van verdiensten.
Voor het vele vrijwilligerswerk werd hij als ridder in orde van
Oranje Nassau benoemd.
Hij legde graag een kaartje en hield ook van een grapje op zijn
tijd. Samen met Marietje ging hij vaak fietsen op Texel en met
de fiets naar O.L.V. van Kevelaer. Helaas is hier veel te vroeg
en einde aan gekomen en moeten Marietje, kinderen en kleinkinderen nu zonder hem verder. Mogen zij kracht putten uit
alles wat Harrie voor hen betekend heeft.
OVERLEDENEN SINT-PETRUS
26-05-2015

Vanuit deze gedachte organiseert de parochie een
ontmoetingsmiddag voor mensen die een dierbare
door de dood hebben verloren.
De middag wordt gehouden op vrijdag 9 oktober van
14.00-16.00 uur in het Koetshuis bij het
parochiecentrum in Oirschot, Nieuwstraat 17.
Na ontvangst met koffie en thee zal pastor Wilfred
van Nunen openen. Daarna zal Anne-Marie van
Schoonderwalt een lezing verzorgen over: ‘Verlies
dragen... (hoe) kan dat?’
Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen en
met elkaar in gesprek te zijn. Van harte welkom!
30-05-2015

Mien Bakx, 88 jaar
weduwe van Sjef Vingerhoeds
Mien was een zorgzame, trotse moeder en oma. Ze werkte hard
zonder te klagen en had normen en waarden hoog in het vaandel
staan. Ze was gastvrij, behulpzaam en had voor iedereen een
goed woord. Een anker in het leven van haar familie.
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Een verlies dragen… (hoe) kan dat?

Jan van Dooren, 85 jaar
weduwnaar van Anna van Aarle
Jan heeft een zorgelijk leven gehad, vroeger moest hij in het
gezin inspringen vanwege het vroege overlijden van zijn vader.
In zijn huwelijk met Anna heeft hij ook het nodige meegemaakt, zoals de ziekte en het overlijden van zijn vrouw, zijn
zoon, dochter en schoonzoon. Ook heeft hij mooie dingen beleefd met zijn kinderen en kleinkinderen. Samen duiven kijken,
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helpen bij het koken en altijd klaar staan voor degenen die hij
helpen kon. Hij had voor iedereen aandacht en belangstelling.
We vertrouwen erop dat hij nu weer verenigd is met zijn naasten, die hij zo gemist heeft.
Sophie Leuris, 80 jaar
echtgenote van Jan Crooymans
Na een moedig gedragen ziekte is Sophie op 80-jarige leeftijd
overleden. Zij was een liefdevolle vrouw, moeder en oma. Een
zware tijd brak aan bij het vroegtijdig overlijden van haar dochter. Ze bleef zin in het leven houden en dat kwam o.a. tot uiting
in de kunstwerken die ze maakte. Creatief, modern in haar opvattingen en met een gezond gevoel voor humor en de kunst om
te relativeren, zo stond ze in het leven.

het goede dat hij in zijn leven had gegeven en ontvangen. Een
leven dat in het teken stond van het eenvoudige boerenleven,
tevreden genietend van zijn kinderen en kleinkinderen en het
vrijwilligerswerk in de parochie, waar hij als tuinman de pastorietuin en het kerkhof bijhield.

31-05-2015

An Bastiaenen, 87 jaar
weduwe van Sjel van Oosterhout
An was tot het laatst helder van geest en wilde ook de regie
houden. Zorgen voor anderen en de kinderen en kleinkinderen
om haar heen. Ze was een mooie, zelfstandige vrouw, behulpzaam als vrijwilligster bij de Welfare-afdeling van het Rode
Kruis. Ze vond het moeilijk om de bungalow aan de Zoete
Ermgaard te verlaten, maar ze had het ook goed naar haar zin in
de St. Jorisstraat. Door vele fijne contacten, het bridgen en af en
toe uitstapjes genoot ze, tot het niet meer ging en zij het leven
moest loslaten.

14-06-2015

Kitty Brands, 90 jaar
weduwe van Wim Thielen
Zoals ze geleefd heeft, is het ook afgesloten. De regie in eigen
hand houdend tot op het laatste moment. Van allen die haar
dierbaar waren heeft ze afscheid kunnen nemen en in een brief
heeft ze haar laatste wensen kenbaar gemaakt. Na een heupoperatie was het onmogelijk om naar haar appartement terug te
keren. We herinneren de prachtige jaren die ze met haar man en
kinderen gehad heeft.

02-06-2015

11-07-2015

Toon Kemps, 84 jaar
weduwnaar van Tonny Smits
Toon was in zijn werkzame leven melkboer en bracht de melk
bij de mensen aan huis. Zuivelhuis “de Pul” was ook van hem.
Hij was een harde werker. Als vader en opa was hij heel geliefd.
Ook voor de buurtvereniging heeft hij steeds klaar gestaan en
hand- en spandiensten verricht. Nadat hij een hersenbloeding
kreeg ging het met zijn gezondheid bergaf. In St. Joriszorg heeft
hij de liefdevolle verpleging gekregen die hij nodig had.
17-07-2015

06-06-2015

Gerard de Kruijf, 84 jaar
echtgenoot van An Verouden
Gerard en An waren ruim 55 jaar getrouwd. Hij stond altijd
voor iedereen klaar, of het nou voor een verbouwing was aan
huis of hulp in de tuin, niets was hem teveel. Hij hield van muziek. Soms wat eigenwijs, maar met een grote dosis humor heeft
hij zijn kinderen en kleinkinderen de plezierige kant van het
leven meegegeven. Hij was een stoere, ondeugende opa. Hij laat
vele mooie herinneringen na.
09-06-2015

Cor van den Heuvel, 80 jaar
weduwe van Piet Smolders
Cor was een gewone, eenvoudige vrouw. Ze had een druk leven
met haar gezin van zes kinderen en de houtzagerij, waardoor er
altijd veel volk aan huis kwam. Ze heeft véél koffie gezet, ze
was heel gastvrij. Toen haar man zich terugtrok uit het bedrijf,
verhuisden ze naar de Spoordonkseweg, waar zij het zalig vond
om niet meer te hoeven zorgen. Nu kon ze doen en laten wat ze
zelf wilde. Toen ze niet meer zelfstandig kon wonen, verhuisde
ze naar “de Bolle Akker” in Vessem. Dat werd echt haar nieuwe
“thuis”. Daar kreeg ze een hartelijke, gemoedelijke, liefdevolle
verzorging waarvoor ze heel dankbaar was.
10-06-2015

Gerard Smetsers, 85 jaar
weduwnaar van Josephine De Wert
Gerard was een echte Oirschotse mens. Hij had kennis van de
geschiedenis en was een actief lid van de heemkundekring. Als
architect heeft hij menig door hem ontworpen gebouw neergezet. Hij was een fijne vader en betrokken opa. Hij was heel
handig en zijn gezegde was dan ook: “wat je zelf kunt moet je
niet laten doen.” Onverwachts is hij van ons heengegaan.
“We zulle efkes belle es we bove zen”.
13-06-2015

Piet van Hersel, 87 jaar
echtgenoot van Maria Verschuuren
Daags voor zijn 87e verjaardag ontving Piet in het bijzijn van
zijn gezin de ziekenzegen in Amalia. Dankbaar was hij om al
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Toos van Gerven, 84 jaar
echtgenote van Evert van de Ven
Toos was een vrouw met een warm hart. Oprecht, eerlijk en
trouw. Niet op de voorgrond tredend, maar altijd klaar staan
voor haar man en kinderen. Ook de kleinkinderen betekenden
veel voor haar. Een ongeneeslijke ziekte trof haar, waar
ze dapper tegen gestreden heeft. Het afscheid viel zwaar.
10-08-2015

Jos van Kollenburg, 80 jaar
weduwnaar van Riek van Vroenhoven
Jos was een tevreden man. Hij genoot van de kleine dingen in
het leven. Hij hield van zijn kinderen met aanhang, zijn kleinkinderen en van Betsie met haar familie. Zijn tuin was zijn trots.
Hij stond voor iedereen klaar en er was altijd wel wat te klussen. Hij had humor en was positief ingesteld. Zeer onverwacht
is hij heengegaan.
19-08-2015

Frans Smulders, 77 jaar
Echtgenoot van Rina Verbruggen
Frans heeft zijn leven een rijke inhoud gegeven. De zorg voor
zijn gezin stond op de eerste plaats. Samen met zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen heeft hij veel mooie momenten beleefd, o.a. op zijn geliefde Kreta, en de viering van de gouden
bruiloft. De kerk heeft altijd een bijzondere plaats gehad: vroeger in Breugel en daarna in Oirschot. We zijn hem dankbaar
voor zijn toewijding en zorg voor het kerkhof, de kapel en de
basiliek, met name in de jaren van de restauratie. Na een kort
ziekbed namen velen samen afscheid, in een volle kerk.
24-08-2015

Riek Coppens, 76 jaar
Weduwe van Janus Sterken
Haar weerstand was groot, ze wilde eigenlijk nog niet dood.
Je door de kinderen laten helpen, liet je niet gauw toe.
Alleen op het laatst, je was ook zo ontzettend moe.
Wat je zei was vaak anders dan je voelde.
Maar wij wisten wel wat je bedoelde.
Het vechten heb je uiteindelijk opgegeven.
In ons hart zul je altijd blijven leven.

Sint-Petrus en H. Bernadette

SEPTEMBER 2015

