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Bezoekgroep Sint-Petrus
en Heilige Bernadette
Door: Piet van den Akker
In Van Dale handwoordenboek ‘Hedendaags Nederlands’
wordt het woord ‘bemoediging’ uitgelegd als: ‘het bemoedigen, met moed bezielen, een gebeurtenis die bemoedigt, stimulans geeft’.
Dat is nu precies het vrijwilligerswerk wat de bezoekgroep van Sint-Petrus en Heilige Bernadette voor ogen
heeft. Zo ook bij het organiseren van de jaarlijkse dag van
bemoediging voor ouderen en zieken in onze samenleving
die daar behoefte aan hebben.
Donderdag 1 oktober jl. rond de klok van 10.00 uur werden de eerste deelnemers door de werkgroep hartelijk
ontvangen. Bijzonder was dat leerlingen van het ‘Kempenhorst College’ die verzorging in hun examenpakket
hebben, net als vorig jaar, als een soort stage deze dag
mee mochten lopen. Iedere leerling kreeg ’n tafel aangewezen om voor de gasten te zorgen en dat ging uitstekend.

Na een welkomstwoord werden koffie/thee en door de
leerlingen zelf gebakken cake geserveerd.
Om 11.00 uur volgde een Woord- en Communieviering
door Pastor Van Nunen die werd opgeluisterd door het
‘Vrouwen van Nu’-koor.
Een leerlinge bij mij aan tafel vertelde het heel speciaal te
vinden om dit mee te maken en ook zij was onder de indruk van de bijzondere en serene sfeer die in de grote zaal
’t Zand’ aanwezig was.
Daarna werden de tafels gedekt voor een broodmaaltijd,
voorafgegaan door een heerlijke soep.
Na een rustpauze volgde een middag vol ontspanning, o.a.
met een optreden van Pastor Wilfred van Nunen als
‘Odulphus in beweging’ en ‘Liederentafel Santé’ die met
hun meezingers de handen op elkaar kregen.
Na nog wat lekkers werd de dag afgesloten met de nodige
bedankjes en complimenten zo links en rechts en was er
voor iedereen een kaarsje als aandenken aan deze mooie
dag, aangeboden door de parochie Sint-Odulphus van
Brabant. Het was een sfeervolle en waardevolle bijeenkomst en nogmaals complimenten aan alle vrijwilligers
die hieraan hebben meegewerkt.

Nieuwe beheerster
begraafplaats Oirschot
JAAR

Met ingang van 1 oktober is AnneMarie van
Schoonderwalt verantwoordelijk voor de
taken die de onlangs overleden Frans Smulders had op de begraafplaats van Oirschot.
Sinds 2004 is zij bij de parochie betrokken
bij de werkgroep Rouwbezoek, en sinds

2012 bij de werkgroep die ontmoetingsmiddagen voor nabestaanden organiseert.
Daar is dan nu de zorg voor de laatste rustplaats bijgekomen, in samenwerking met
Frits van Loon, Peter der Kinderen en de
wekelijkse schoffelploeg.
“Een heel mooi takenpakket op een heel
mooie begraafplaats”, aldus AnneMarie.

Levende kerststal aan de Markt in Oirschot
Op zondagmiddag 20 december staat de kerststal aan de markt in Oirschot, welke o.a. weer
wordt verzorgd door M25 en de Vormelingen in samenwerking met de Ondernemersvereniging. Er is daar dan ook een inzameling voor de Voedselbank.
Nadere informatie volgt t.z.t. in het Weekjournaal.

Op maandag 15 februari 2016 vindt de
jaarlijkse Informatieavond over de Vastenactie plaats in de Enck. U hoort er
ongetwijfeld t.z.t. meer over, maar we
willen u alvast inlichten dat de avond
geheel in het teken staat van 4 Braziliaanse projecten die verbonden zijn met

mensen in Oirschot.
Het zal een boeiende avond
worden, met beeld en woord.
Misschien is het een idee deze
avond alvast te noteren in uw
(nieuwe) agenda. Het programma start om 19.30 uur en
zal om 22.00 uur afgesloten
worden.
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Vastenactie 2016

Kopij Contactblad
Eventuele kopij voor de volgende
uitgave van dit blad kunt u tot uiterlijk
21 februari 2016 inleveren bij het
parochiecentrum of via E-mail:
parochieblad@petrusparochie.nl of
parochieblad@bernadetteparochie.nl
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De hoop bewaren
Hoeveel moeilijkheden er ook zijn in
het leven van iedereen, van onze natie,
van onze gemeenschappen, hoe groot
ze ook mogen schijnen: God staat
nooit toe dat wij erin ten onder gaan.
Hoe ontmoedigend het leven ook kan
zijn, bij wie werkt in de evangelisatie
Tarieven 2016 (1) St. Petrus en H. Bernadette,
parochie Sint-Odulphus van Brabant
Kaarsjes kerk en kapel H. Eik
Kaarsjes rood ............................................................ € 0,50
Kaarsjes geel ............................................................ € 0,30
Noveenkaarsen ......................................................... € 5,-Misintenties
Misintenties .............................................................. € 10,-Diensten
Huwelijk parochianen:
- maandag t/m zaterdag .................................... € 360,-Jubileum parochianen:
- maandag t/m zaterdag .................................... € 270,-Gebruik kerk door niet-parochianen:
- voor huwelijk en jubileum ............................. € 545,-maandag t/m zaterdag (met assistentie pastores eigen parochie)
Uitvaartdienst:
incl. avondwake en ass. kerkhof .................... € 560,-en 11 maandstonden en 1ste jgt.
Doop, Eerste Communie en Vormsel:....................... gratis
verwacht wordt dat ouders structureel mee (gaan)
doen aan de Actie Kerkbalans/Gezinsbijdrage
Kerkhof:
graven
Grafrechten 20 jaar in enkeldiep graf ....................... € 430,-Grafrechten 20 jaar in dubbeldiep graf .................... € 645,-Grafrechten 20 jaar in dubbelbreed graf ................... € 860,-Onderhoudsbijdrage 20 jaar
(verplicht voor alle soorten graven) ......................... € 540,--

DOPELINGEN
SINT-PETRUS en
H. BERNADETTE

of zich inspant naar het geloof te leven als vader en moeder van een gezin. Ik zou toch met klem willen zeggen:
bewaar steeds deze zekerheid in je hart: God loopt steeds
naast je. Hij laat je geen moment in de steek! Laten we
nooit de hoop verliezen!
Laten we de hoop nooit doven in ons hart! De ‘draak’, het
kwaad, bestaat werkelijk in ons verhaal, maar hij is niet de
sterkste. De sterkste is God en God is onze hoop.
Paus Franciscus: de kerk van barmhartigheid.
Verlenging grafrechten 5 jaar
enkel € 129,--, dubbeldiep € 193,50, dubbelbreed € 258,-Verlenging grafrechten 10 jaar
enkel € 215,--, dubbeldiep € 322,50, dubbelbreed € 430,-Verlenging onderhoudsbijdrage 5 jaar (2) .............. € 135,-Verlenging onderhoudsbijdrage 10 jaar (2) .............. € 270,-Grafreservering 10 jaar ....... € 485,--, dubbelbreed € 700,-Delven en dichten graven (3) € 350,-- (O.); € 285,-- (Sp.)
Opgraving i.v.m. overplaatsen ................................. € 185,-Grafruimingskosten .................................................. € 50,-urn of asbus in muur of urnengraf
Urnenrechten + onderhoudsbijdrage 20 jaar ............ € 600,-Verlenging urnenrechten + onderhoudsbijdrage
5 jaar € 100,-Verlenging urnenrechten + onderhoudsbijdrage
10 jaar € 200,-Urn- of asbusplaatsing in muur of urnengraf
(1ste urn) € 100,-Urn- of asbusbijzetting in muur of urnengraf ........... gratis
(1): Tarieven zijn gelijk aan de tarieven van 2015.
De komende paar jaren gelden als overgangsperiode om op alle
locaties van de nieuwe parochie Sint-Odulphus van Brabant te komen
tot een en hetzelfde tarief.
(2): Onderhoudsbijdrage kerkhof blijft verplicht als de grafrechten
verlengd worden.
(3): Kosten voor graf delven/dichten: advies Bisdom of de door derden
te berekenen kosten.

De pastores en de redactie van het contactblad ”St.Petrus en H. Bernadette” wensen u allen een bijzonder
Zalig Kerstfeest en een gloedverwarmend Nieuw Jaar!

06 september:
Koen Kuijpers, zoon van
Remko Kuijpers en Angela Adams

20 september:
Brent Puts, zoon van
Frank Puts en Nicole Haas-Puts

06 september:
06 september:
Flore van de Laar, dochter van
Tess Kuijpers, dochter van
Lennard v.d. Laar en Lieke van Overdijk. Remko Kuijpers en Angela Adams

20 september:
Kristie van de Looy, dochter van
Ton van de Looy en Flavia de Brito

06 september:
Lisa Smetsers, dochter van
Peter Smetsers en Linda Klompers

27 september:
Maud van Gerven, dochter van
Ruud v. Gerven en Linda v. Mensvoort
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12 september:
Elin Daas, dochter van
Maurice Daas en Ingrid Reijrink

Sint-Petrus en H. Bernadette
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11 oktober:
25 oktober:
Suze van Overbeek, dochter van
Sem de Leest, zoon van
Robert v. Overbeek en Sabine v.d. Schoot Joris de Leest en Kim Blankers
11 oktober:
Tjeu Deenen, zoon van
John Deenen en Susanne Verhagen

08 november:
Puk Kemps, dochter van
Jorrin Kemps en Marieke Smetsers

25 oktober:
08 november:
Sofie van der Staak, dochter van
Mees de Kok, zoon van
Frank v.d. Staak en Annemarieke Smetsers Olivier de Kok en Ine v.d. Hamsvoort

18 oktober:
01 november:
Nina Jongbloets, dochter van
Sterre Slits, dochter van
Jeroen Jongbloets en Priscella van de Ven David Slits en Michelle Ebbing

08 november:
Jalissa Helmerich, dochter van
Eduard Helmerich en Natascha v. Schijndel

18 oktober:
Fleur Vogels, dochter van
Chiel Vogels en Wendy van de Ven

15 november;
Jesse van Griensven, zoon van
Albert v. Griensven en Verena Vorstenbosch

01 november:
Hugo Slits, zoon van
David Slits en Michelle Ebbing

HUWELIJKEN SINT-PETRUS

JUBILEA SINT-PETRUS

04 september: Peter van Boxtel en Hedwig Roefs
18 september: Marinus v.d. Bogaart en Mariëlle Versteden

08 oktober: 50-jarig huwelijk van Frans Mateijsen en Ton Feijen
04 november: 50-jarig huwelijk van Marinus Koolen en Miet Roozen

OVERLEDENEN H. BERNADETTE
14-10-2015

Marietje Clemens, 74 jaar
weduwe van Harrie van der Heijden.
Amper drie maanden na het overlijden van Harrie is Marietje
van ons heengegaan. Ondanks haar langdurig ziekbed, klaagde
ze nooit. Marietje was een zachte, lieve echtgenote, moeder en
oma. Ze fietsten veel met Harrie, op Texel en naar Kevelaer.
Volksdansen was 40 jaar haar lust en leven. Ze zette zich in
voor de KBO en de Bernadetteparochie. Ze hield van gezelligheid. De kaarsjes en bloemen in huis getuigen daarvan.
Marietje was een echt familie-mens en stond altijd klaar voor
iedereen. We zullen haar missen.
Moge ze samen met Harrie rusten in vrede.
OVERLEDENEN SINT-PETRUS
27-08-2015

Hester Jansen, 95 jaar
weduwe van Gerard van Loon,
eerder weduwe van Willem van de Schoot.
Voor haar neven en nichten was Hester ‘tante Hes’ en zeer
geliefd. Ze was apart omdat ze lang vrijgezel is gebleven. Toen
ze met Willem trouwde, verhuisde ze naar Oirschot. Ze was als
vroedvrouw een belangrijke persoon in de gemeenschap. Nadat
Willem overleden was ontmoette ze op een bedevaart in Frankrijk Gerard. In het geloof hebben ze elkaar gevonden, ze waren
gelukkig in de Gasthuisstraat. Samen bezochten ze regelmatig
de abdij van St.Adelbert in Egmond, waar Hester een speciale
relatie mee had als oblaat. De laatste jaren van haar leven heeft
ze doorgebracht in zorgcentrum St. Joris. Een van de mooiste
verhalen is dat ze tot op late leeftijd mensen tegenkwam, die ze
zelf ter wereld had gebracht. Toen ze stierf lag naast haar de
tekst: “Ik juich van geluk voor de Koning van de Hemel, verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven”.

was. Ondanks tegenslagen heeft hij samen met zijn vrouw ook
mooie momenten beleefd, zoals de vele fietstochtjes naar de
Heilige Eik en de kopjes koffie met gebak onderweg. Het deed
hem pijn en verdriet afhankelijk te zijn van anderen. Sjef werd
dag en nacht gesteund door zijn vrouw, dochter en thuiszorg.
We zijn dankbaar dat hij samen met Zus het 60-jarig huwelijksfeest heeft kunnen vieren en dat hij zijn twee achterkleinkinderen heeft mogen kennen.
10-09-2015

Daan Laenen, 82 jaar
echtgenoot van Nellie van Wanrooy.
Daan was een harde werker. Hij werkte resp. bij Adriaans en de
Gruyter, tot hij voor zichzelf begon in de drankenhandel, die hij
samen met zijn vrouw en kinderen gerund heeft. Hij hield van
vissen, niet alleen aan de Maas, maar ook in het buitenland. Hij
hield van reizen met verre bestemmingen, maar ook van gezellige weekendjes weg. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen, maar zeker op zijn achterkleinkind Tijn. In oktober
werd Daan ongeneeslijk ziek, hij kon niet veel meer dan t.v.
kijken of een kaartje leggen. Zijn laatste vakantie was in de
bungalow van RTO in Posterholt. Daar heeft hij nog genoten
van de bezoekjes van zijn hele gezin. Hierover zei hij: “dit was
de mooiste vakantie, die ik ooit gehad heb”.
15-09-2015

Miet van Oirschot, 91 jaar
weduwe van Mies van der Heijden.
Miet was een opgewekte en gastvrije vrouw. Heel zorgzaam,
vol warmte en humor. Iedereen was bij haar welkom, of het nou
mensen of dieren waren. Vroeger werkte ze mee op de boerderij
en deed het huishouden. Ze hield van vrolijkheid, van kermis,
carnaval, film en theater. Ze was een trouwe supporter van
voetbalclub ‘de Bocht’, daar had ze zelfs een plaatsje in de dugout. Haar kinderen waren haar grote rijkdom. Na het overlijden
van haar dochter werd haar gezondheid minder en verhuisde ze
naar het verzorgingshuis. Daar is ze rustig overleden.
19-09-2015

07-09-2015

Sjef Vingerhoets, 93 jaar
echtgenoot van Zus Smetsers.
Sjef woonde een groot deel van zijn leven aan de Oude Grintweg met zijn prachtige bloementuin. Ruim 60 jaar deelde hij
lief en leed met zijn vrouw. Zes jaar geleden verhuisde hij naar
de Agnes van Kleefstraat, wat een ware worsteling voor hem
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Agnes Rademakers, 79 jaar
weduwe van Gerard Brands.
Ons mam was de beste, Ons mam was bijzonder
Ons mam was zo lief, Ons mam was zo speciaal
Kortom, ons mam was als geen ander
Lieve oma, kon je nog maar even met je hoofd heel dichtbij
komen, zodat ik je een knuffel kon geven en een kus erbij.

Sint-Petrus en H. Bernadette
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Er zijn miljoenen oma’s en daar zitten hele leuke bij, maar de
allerleukste en liefste oma, dat was jij.
Kinderen en kleinkinderen.

vriendinnen. Met haar eigen gezondheidsproblemen is ze fantastisch omgegaan. Zij was een trotse oma van Joep en Pim,
helaas is haar niet veel tijd meer met hen gegund.

24-09-2015

13-10-2015 Marc Lips, 50 jaar.
Marc was de steun en toeverlaat van zijn levenspartner. Zijn
vijftigste verjaardag heeft hij groots gevierd. Hij was de liefste
papa van zijn zoon en dochter. Een heel betrokken vader die
alles voor zijn kinderen over had: samen naar sportwedstrijden,
samen gezellig kletsen en knuffelen. Ook voor zijn dieren en
vogels was hij heel zorgzaam. Hij was 25 jaar werkzaam bij
Heras, waar hij onder zijn collega’s zeer geliefd was. Totaal
onverwachts is hij van ons heengegaan.

Doortje van Kroonenburg, 82 jaar
weduwe van Henk Erven.
Nooit meer samen met kinderen en (achter)kleinkinderen
Nooit meer je krantje lezen, nooit meer koffiedrinken
Nooit meer kaarten, nooit meer naar Roggel
Nooit meer bananen, eierkoeken en krijtjes voor de zusters
Nooit meer bloemschikken, nooit meer dat kaarsje laten branden
Nooit meer naar je kapelletje, nooit meer dat belletje van hoeist
Nooit meer je favoriete soap, nooit meer naar ’t winkeltje
Jij hebt ons op handen gedragen, je hebt ons gedragen
……….Wij dragen jou
Huil niet omdat ze er niet meer is,
Maar glimlach omdat ze er was.
30-09-2015

Diny van den Akker, 79 jaar
echtgenote van Daan Coppens.
Diny was een vrouw die altijd bezig was, als ze niet zat te breien dan ging ze wel zitten haken. Zo heeft ze 77 jaar lang een
goed en gezond leven gehad, totdat ze twee jaar geleden een
openhartoperatie heeft gehad en toen Daan naar het verzorgingshuis moest. Ze was altijd plezierig, opgeruimd en lollig, er
ging geen dag voorbij dat ze niet lachte. Als ze dan een dag
boos was, dan was ze het ook weer zo vergeten. Ze ging graag
wandelen met de hondjes, totdat ze drie weken geleden in het
ziekenhuis opgenomen werd. Heel onverwachts is ze heengegaan.
01-10-2015

Wim van den Wittenboer, 74 jaar
weduwnaaar van Ria van Well
levenspartner van Bernadette van Uden.
Wim was een boom van een man. Heel joviaal en vriendelijk
naar iedereen. In zijn werkzame leven was hij centralist bij de
brandweer van Eindhoven. Hij was een betrokken Oirschottenaar als medevrijwilliger bij de KBO, scootmobielclub ‘De
blije rijders’, buurtver. .’de Korenaar’, liederentafel ‘Santé’,
maar vooral een fijne maat voor Bernadette en een goede vader
en opa. Enkele maanden geleden werd hij getroffen door een
ongeneeslijke ziekte, waardoor zijn gezondheid steeds zwakker
werd. Bij de H. Eik vond hij troost in de stilte. Vrij onverwachts
is hij van ons heen gegaan.
10-10-2015

Christ van den Akker, 91 jaar
echtgenoot van Maria van Osch.
Op zaterdag 10 oktober is op 91-jarige leeftijd Christ overleden.
Hij was een man die niet veel nodig had en tevreden was met
wat de natuur hem te bieden had. Op de Vering was hij precies
op zijn plek. Zijn wens was dan ook om daar te mogen sterven
en gelukkig is die wens ook uit mogen komen. Hij heeft dan
ook “krêk geleefd zoals ie wou”.
12-10-2015

Lenie Vermeulen, 70 jaar
echtgenote van Jan van Overbeek.
Lenie was een zorgzame vrouw. Als oudste dochter van een
groot gezin kreeg ze al snel een verzorgende rol voor haar
broers en zussen en later ook voor haar ouders. Ze was vastberaden en schroomde niet voor haar eigen mening uit te komen.
Ze was ook een zorgzame moeder voor haar gezin. Ze genoot
van vakanties, carnaval, puzzelen, bridgen en uitstapjes met

4

23-10-2015

Mia van de Meerakker, 95 jaar
weduwe van Janus Lepelaars.
Zó als een kind dat in het leven was,
Zó als een bloem van zomerrood in ’t gras,
Rode papaver die nu neder ligt,
Zó lag ze en der zonne laatste licht
Scheen op haar, maakte haar een weinig rood
En goud voor ’t laatst- en ging toen met haar dood.
07-11-2015

Gerarda Spanjers, 92 jaar
weduwe van Janus van Beljouw.
Gerarda was een hartelijke, lieve moeder en trotse oma. Ze was
eenvoudig, stond altijd klaar voor iedereen en klaagde nooit. Ze
had een eigen mening, maar veroordeelde nooit. Ze was zorgzaam en belangstellend naar haar kinderen en kleinkinderen. In
de Papenvoorden zorgde ze voor haar gezin, de dieren en hield
ze een grote moestuin bij. Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar de Lepelaar. Ze bracht haar tijd door met kaarten,
breien, haken, puzzelen en borduren. Omdat haar gezondheid
minder werd is ze vijf weken geleden verhuisd naar St. Joris.
Een week geleden kwam ze door een gebroken heup in het
ziekenhuis terecht. Door complicaties na de operatie is ze rustig
van ons heengegaan.
11-11-2015

Tony Klaasen, 69 jaar
echtgenoot van Anny van der Sanden.
Tony was een begaafd componist van liturgische muziek en
zang. Hij was een goede man, trotse vader en opa. Samen met
zijn vrouw heeft hij 43 schitterende jaren gedeeld met vele
mooie momenten, maar ook verdriet werd hen niet bespaard.
Door zijn enorme positiviteit kwamen ze daar samen doorheen.
Met datzelfde positivisme ging hij de zware strijd aan tegen de
vreselijke ziekte ALS. Nooit kwam er een klacht over zijn lippen. Zijn vaste antwoord was steeds: ”Ik ben dankbaar voor een
leven vol liefde en muziek.”
13-11-2015

Frans de Bresser, 90 jaar
weduwnaar van Miet van Heerbeek.
Frans is geboren in de Notel en heeft op die plek zijn gehele
leven geleefd. Een leven dat vooral bestond uit keihard werken,
maar waar hij veel plezier aan beleefde en waarop hij trots was.
In de natuur vond hij zijn ontspanning. Hij genoot van het wild
en de bomen, evenals van zijn paarden en de paardenwereld
eromheen. Daar kon eindeloos over worden gebuurt. Zijn grote
liefde was zijn Miet en zijn grootste wens was haar weer te
ontmoeten. “Het is goed geweest, ik ga naar ons mam”.
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