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Dag van Bemoediging op 7 juli 2016

Actie Kerkbalans 2016

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 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 parochiële bezoekgroepen 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, aan huis gebondenen, mantelzorgers, of mensen die op een of andere manier
getekend zijn door het leven heel fijn en bemoedigend kan
zijn, organiseren de bezoekgroepen voor hen op:
Donderdag 7 juli 2016 een Dag van Bemoediging bij de
Stapperij, Spoordonkseweg in Spoordonk.
Om de juiste doelgroep voor deze dag van bemoediging te
bereiken vragen wij uw medewerking.
Komt u of mensen in uw buurt of omgeving hiervoor in
aanmerking, dan zouden wij dat graag van u horen.
Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:
JAAR
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 geloofsgemeenschap
St. Petrus en H. Bernadette.
Bij voorbaat dank.

Actie Kerkbalans 2016, is op maandag 25 januari van start
gegaan met een druk bezochte bijeenkomst in “De Enck”.
Graag willen wij alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor
hun inzet bij deze Kerkbalansactie.
Ook brengen wij graag onze dank over aan alle parochianen,
die welwillend de Actie financieel steunden.
Voor degenen onder u, die niet in de gelegenheid waren om
hun bijdrage te doneren en dit alsnog willen doen,
vermelden wij hieronder de bankrekeningnummers van beide
parochies:
Voor Spoordonk H. Bernadette NL57 RABO01388 08 066
Voor Oirschot St. Petrus
NL51 RABO01388 05 458
Natuurlijk kunt u de bijdrage ook in een enveloppe stoppen
en die in de brievenbus van de pastorie op Nieuwstraat 17a
deponeren.
Werkgroep Kerkbalans Parochie St.Petrus/H. Bernadette.

Door: Pieter van den Akker
Onlangs had ik een gesprek met Frans
Mateijsen.
Hij is bij veel Oirschotse en Spoordonkse mensen vooral bekend als
vrijwilliger voor de parochiekerken
van Sint-Petrus en Heilige Bernadette.
Zijn hoofdtaak is het kosterschap o.a. bij uitvaarten en bijzondere diensten. Bij woorddiensten is hij daarnaast ook nog
de voorzanger. Frans is dagelijks in de Basiliek te vinden,
waar hij als geen ander vele werkzaamheden verricht en er
voor zorgt dat alles goed functioneert.
De eigenlijke aanleiding tot dit gesprek was het feit dat Frans
een heel bijzondere hobby heeft. Hij verzamelt gedachtenisprentjes, ofwel bidprentjes. Sinds februari 2004 heeft hij in
12 jaar tijd maar liefst 21.000 bidprentjes bij elkaar gebracht.
Het oudste exemplaar dateert van 1792. Hij pakt de mappen
er bij en het is bijzonder opmerkelijk hoe alles keurig gerangschikt op jaar en datum in maar liefst 150 ringbanden is
opgeslagen. Hierdoor is onze parochie in het bezit van een
unieke verzameling.
Dankzij de bereidwillige medewerking van een groot aantal
parochianen heeft Frans de verzameling vanaf 1 januari 1970
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DANK! DANK!
Graag willen we alle vrijwilligers die meegeholpen hebben
met de vastenactie van 2016 enorm bedanken voor hun grote
inzet bij het ophalen van de vastenactiezakjes.
En natuurlijk willen we iedereen bedanken die een bijdrage
heeft gegeven aan de vier Braziliaanse projecten die centraal
stonden in deze vastenactie.
Dankzij u, dank zij de aanwezigen bij het prachtige Benefietconcert in de St. Petrusbasiliek op 22 mei j.l., hebben we
het prachtige bedrag van € 16.000 gehaald. Daar doet de
Landelijke Vastenactie de helft van het bedrag bij en komen
we op het eindbedrag van € 24.000 !! Dat betekent dat elk
Braziliaans project € 6.000 mag ontvangen! Geweldig!!
Namens alle betrokkenen, in Nederland en vooral in Brazilië,: HEEL HARTELIJK DANK !
Werkgroep Kerk & Wereld Oirschot-Spoordonk,
MOV Oost-West-Middelbeers en Best
tot nu toe voor 98% compleet kunnen maken.
Maar hij wil graag nog verder terug in de tijd. Dus als u nog
oude bidprentjes heeft, van vóór 1970, dan houdt deze rasverzamelaar zich ten zeerste aanbevolen. Ook die uit
Spoordonk, vanaf 1 januari 1937, zijn van harte welkom. De
collectie omvat ook een aantal ringbanden met lijsten waarop
alle Pausen zijn vermeld.
Vanaf de allereerste Paus, Sint Petrus, tot en met de huidige
Paus Franciscus. En niet te vergeten, een band met alle namen van pastoors en kapelaans die hier in Oirschot en
Spoordonk ooit gewerkt hebben.
Sinds 1991 liggen enkele van de ‘in memoriam boeken’ in
de kerken van Oirschot en Spoordonk ter inzage.
Voor informatie kunt u terecht bij: Frans Mateijsen,
Keizerweg 17, 5688 TG Oirschot Tel. 0499572945
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Kopij Contactblad Sint-Petrus en H. Bernadette Uw bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap kunt u tot uiterlijk 14 augustus a.s. inleveren bij het
parochiesecretariaat: Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot, of via E-mail:
parochieblad@petrusparochie.nl of: parochieblad@bernadetteparochie.nl
DOPELINGEN PAROCHIE ST. PETRUS en H. BERNADETTE
28 februari: Manou Mentink.

03 april: Tijn de Bresser.

10 april: Sarah Timmermans.

20 maart:

Pleun Janssen.

03 april: Siem Peeters.

14 mei: Sacha van de Wal.

20 maart:

Thebe Martens.

03 april: Djailey van Gestel.

15 mei: Noud Willems.

HUWELIJKEN SINT-PETRUS

JUBILEA SINT-PETRUS

20 mei:
27 mei:

06 mei: 50-jarig huwelijk van
Piet en Jeanne van der Hamsvoort-Smulders.

Peter Vogels en Lisanne Neggers.
Mark Smits en Amy Slaats.

OVERLEDENEN H. BERNADETTE
29-02-2016

Toke van Esch, 90 jaar
echtgenote van Bert Rijnen
Geboren en opgegroeid in Moergestel, waar ze op de kermis
Bert leerde kennen. Ze trouwden en gingen op de boerderij in
Spoordonk wonen en kregen zes kinderen. Na de zorg voor haar
grote gezin vulde ze de avonden met handwerken. Toen de
kinderen groot waren ging ze graag op vakantie en naar dochter
Jacqueline in Canada. Twee jaar geleden vierden Toke en Bert
hun diamanten bruiloft. Acht jaar lang heeft ze met tevredenheid op de Vestakker gewoond, waar ze vredig is ingeslapen.
03-03-2016
Jan Roefs, 67 jaar
Geheel onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van Jan.
Hij was kinderlijk eenvoudig, enthousiast en hartelijk, verbonden met klein en groot, heel bijzonder met de mensen die hem
dagelijks nabij waren. Jan leefde zijn leven, onbezorgd en onbekommerd door de geborgenheid die hem geboden werd door
zijn naaste familie. We herinneren Jan als een puur eenvoudig
mens, ontwapenend in kwetsbaarheid, onvergetelijk in hartelijkheid. Dat hij bij God nu een eeuwig thuis mag hebben.
05-04-2016

Drika van den Heuvel, 91 jaar
weduwe van Jan van de Wouw
Drika was een sterke vrouw. Voor haar gezin was zij altijd
zorgend aanwezig. Ze zat nooit bij de pakken neer, zocht en
vond meestal een uitweg bij de meeste problemen. Vooral bij
het vroegtijdig overlijden van Jan vond ze een weg om alleen
verder te gaan. Vanaf de Kattenberg in Spoordonk verhuisde ze
naar Oirschot. Daar heeft ze weer zin in het leven gevonden en
genoot van alles en iedereen om haar heen. Nog maar kort in St.
Joris, bleek haar gezondheid toch wel heel erg broos te zijn.
Gesterkt door de ziekenzegen is ze vol overgave op 91- jarige
leeftijd overleden. Moge ze rusten in vrede.
10-04-2016

Cor van Gils, 87 jaar
echtgenote van Toon van Hamont
Cor is opgegroeid in de Beerzen. In 1957 getrouwd met Toon
van Hamont en samen gingen ze wonen in de Lubberstraat in
Spoordonk, waar ze 3 kinderen kregen. Ze genoot van het leven
en alles wat op haar pad kwam. Ze werkte altijd en zat nooit
stil. In moeilijke periodes was ze er steeds voor haar kinderen
en kleinkinderen. Ze was sterk van geest, ruimdenkend, ruim-
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hartig en zacht van aard. Ze heeft zelf aangegeven een fijn leven
gehad te hebben. Op 5 april heeft ze afscheid genomen en
iedereen bedankt die betrokken was bij haar leven. We gaan
haar missen.
07-04-2016

Albert van Agt, 87 jaar
echtgenoot van Jo van den Biggelaar
“Unne echte Sporringse miens”, rustig en tevreden is van ons
heengegaan. Klaar staan voor anderen liep als een rode draad
door het leven van Albert. Op de eerste plaats voor zijn gezin,
voor de familie, buurtgenoten, de paarden, maar vooral voor de
kerk. Hij was een trouw lid van het gemengd koor in Spoordonk
en samen met Jo was hij vaak in en rondom de kerk te vinden,
waar altijd van alles te doen viel. Toen zijn gezondheid hem in
de steek liet zijn ze samen naar Oirschot verhuisd. Hij wilde
voor Jo een veilig plekje dicht bij het dorp. Hier heeft hij op een
fijne manier afscheid genomen van een ieder die hem lief was.
Hij vond het goed zo, maar wij zullen hem allemaal missen.
Albert, houdoe en tot ziens.
13 -04-2016

Miet Hoppenbrouwers, 78 jaar
echtgenote van Piet Hoffmans
Miet heeft samen met Piet altijd hard gewerkt op de boerderij.
Ze was erg trots op haar gezin. Het was een pronte vrouw die
hield van mooie dingen, haar tuin en samen gaan fietsen. Het
deed veel pijn om haar thuis niet meer te kunnen verzorgen,
zodat ze naar het verpleeghuis moest. Daar is zij 11 jaar liefdevol verzorgd, samen met de kinderen en Piet, die haar elke dag
bezocht. Dit is bekroond met het Gouden Huwelijk in 2013. In
april 2016 was het kaarsje opgebrand en is zij van ons heengegaan. Miet, rust nu maar uit. Het was goed zo.
13-05-2016

An de Bresser, 93 jaar
weduwe van Piet Schoenmakers
Doordat An op jonge leeftijd haar beide ouders verloor, had zij
geen gemakkelijke jeugd. Ze is opgegroeid bij de familie Veraa
en daarna getrouwd met Piet. Samen zijn ze in Spoordonk gaan
wonen. An was gastvrij, zorgzaam en bezorgd. Ze kon ontzettend genieten als haar hele kroost bij elkaar was. Ze werkte hard
in en rondom het huis. En na gedane arbeid was het goed rusten.
Samen met Piet op het bankje tegen de gevel van het huis,
zwaaiend naar iedereen die over de Spoordonkse weg kwam.
Na het overlijden van Piet heeft An nog negen mooie jaren in
Sint Joris gewoond. Dat zij mag rusten in vrede.
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OVERLEDENEN SINT-PETRUS
18-02-2016 Mien van Rulo, 91 jaar
weduwe van Janus van Kroonenburg
Mien was een bescheiden, plichtsgetrouwe, zachtmoedige
vrouw. Ze was innemend, moeder van 7 kinderen waarvoor zij
zorgde en die veel energie kostten. Ze had een bijzondere kijk
op het leven dat ze tot uiting bracht met een gedicht of een
bijzondere gedachte. Het plotselinge heengaan van haar zoon
heeft diep ingegrepen. Ze vond steun en kracht in het geloof.
Naarmate de jaren verstreken werd haar gezondheid kwetsbaarder en mede door de zorg voor haar man maakte ze de overstap
van Spoor-donk naar een aanleuningwoning aan St. Jorishof.
Nadat haar man overleden was kwam er een leegte in haar leven, maar ze vond ook ruimte om aandacht voor zichzelf te
hebben. Ze was creatief en maakte veel kaarten en schilderijen,
die ze verstuurde naar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
waarmee ze gezegend werd en dankbaar voor was. Ze was op
haar dood voorbereid en is nu samen met haar man en zoon in
het land van licht, liefde en vreugde.
23-02-2016 Henk van Kollenburg, 72 jaar
echtgenoot van Annette de Rooij
Henk was een telg uit een groot gezin waarin gezelligheid troef
was. Hij was jarenlang kok in Huize St. Joris. Hij was heel
bedachtzaam en handig met veel geduld. Hij was een belangstellende opa en hij stond zijn kinderen met raad en daad bij.
Hij was een levensgenieter. Muziek was zijn grote hobby: jarenlang zong hij in het gemengd koor van Oirschot en vooral met
zijn broers als Kolly Brothers. De wekelijkse repetities waren
heel gezellig en er werd veel gelachen. Na de geweldige Kerstshow bleek hij een ongeneeslijke ziekte te hebben. Hij heeft die
met kracht en positiviteit gedragen.
05-03-2016 Anneke Sterken, 86 jaar
weduwe van Piet Derks
Anneke was een eenvoudige, zorgzame vrouw, moeder en oma.
Ze genoot het meest als haar kinderen en kleinkinderen op bezoek waren. Ze was ook heel vereerd met haar achterkleinkind.
Ze hield van breien, haken en kleren maken. Ook de uitstapjes
met de Zonnebloem vond ze een gezellige activiteit. Het laatste
jaar heeft ze veel van haar gezondheid ingeleverd en na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken is ze rustig ingeslapen
in Huize St. Joris.
07-03-2016 Joop van der Heijden, 96 jaar
Joop was een zeer intelligente, vriendelijk vrouw. Haar hele
leven heeft ze, met uitzondering van haar kloostertijd, gewoond
in haar geboortehuis aan de Gasthuisstraat. Voor haar familie
was ze het middelpunt, ook haar neven en nichten vonden bij
haar en Cas een tweede thuis, waar ze met warmte en liefde
ontvangen werden. Ze was in haar werkzame leven onderwijzeres. Ze was een reislustig persoon: ze bezocht meer dan tachtig
landen. Ze bereidde zich goed voor, zodat ze in den vreemde
goed haar woordje kon doen. Ze hield vooral van cultuurreizen
en maakte vriendschapsbanden, die ze trouw onderhield. Na het
overlijden van Cas werd het voor haar moeilijk om in het huis te
blijven wonen, maar met huishoudelijke hulp en verpleging
heeft ze dat nog een paar jaar volgehouden. Later is ze opgenomen bij ‘Joris Zorg’, waar ze rustig is ingeslapen.
08-03-2016 Miet van Nunen, 83 jaar
weduwe van Jan van de Sande
Miet heeft na het overlijden van haar man het leven goed opgepakt. Ze was erg actief en nam deel aan de gezellige bijeenkomsten die door de familie georganiseerd werden, zoals wandelen,
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fietsen en vakantie houden. Ze was erg begaan met de kinderen
en kleinkinderen van haar broers en zussen en kon daar erg van
genieten. Ze zag er graag goed en verzorgd uit, ze hield van
mooie kleren en was trots op haar inkopen. De afgelopen jaren
ging het wat minder met haar gezondheid, maar na de verhuizing naar St. Joris bloeide ze weer op en nam ze deel aan alle
activiteiten. Ze is heel onverwacht overleden.
14-03-2016 Hennie Janssen, 61 jaar
Hennie was een vrije vogel. De medemens stond bij hem centraal. Hij was zeer zorgzaam, vrijzinnig, eigenwijs, kwetsbaar
en krachtig. Hij stond voor iedereen klaar met een klussende
hand, een goed gesprek, een goed advies of troostende woorden.
Hij was een geweldige vader voor zijn kinderen en voor de
kinderen van Ans. Hij was leraar handenarbeid en één met de
natuur. Zijn kunstzinnige objecten waren gemaakt van natuurproducten. Hij was zeer gelovig, beschouwde het als een morele
plicht om de wereld een beetje beter te maken.
In onze herinneringen zal hij blijven voortleven.
16-03-2016 Mieke de Bresser, 85 jaar
weduwe van Frans van Bommel
Mieke ging na haar huwelijk wonen aan de Spoordonkseweg.
Daar kreeg ze samen met haar man 6 kinderen. Zij zorgde voor
het gezin en het huishouden. Ze was een flinke vrouw, niet
klagen, tevreden zijn met wat je hebt en doen wat er gedaan
moet worden. Toen de kinderen de deur uit waren kreeg ze tijd
voor leuke dingen, zoals puzzelen, lezen en samen met haar
man er op uit gaan. Voor haar kleinkinderen was ze een lieve,
belangstellende oma. Door de ziekte van Parkinson werd het
leven voor haar steeds moeilijker, zowel lichamelijk als geestelijk. Het laatste jaar woonde ze in ‘Huize Amalia’ waar ze de
zorg kreeg die ze nodig had.
27-03-2016 Riek van Laarhoven, 76 jaar
weduwe van Wim van Will
Riek was een gewone, bescheiden vrouw. Zichzelf wegcijferend, zorgde ze voor haar gezin. Ze was een geweldige moeder
en oma. Ze was een vrouw van weinig woorden, trouw in liefde
en vriendschap, vrienden konden op haar bouwen. Veel te vroeg
verloor ze haar man, voor wie ze in zijn ziekte liefdevol zorgde.
Doordat ze steeds verwarder werd kon ze niet meer voor zichzelf zorgen en verhuisde ze naar St. Joris waar ze de laatste drie
jaar verpleegd werd. Nu zal ze haar rust vinden in vereniging
met haar man.
29-03-2016 Riek van Zandbeek, 83 jaar
echtgenote van Jap van Overdijk
Riek was een zorgzame vrouw en moeder die een warm thuis
creëerde voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze hield van
alledaagse dingen zoals kienavonden, het wandelclubje van de
buurt en vooral Nederlandstalige liedjes. Met feestjes en carnaval voelde zij zich op haar best en zong uit volle borst mee. De
kinderen konden steeds op haar rekenen als er naar sportwedstrijden gereden moest worden. Het puzzelen was een grote
hobby van haar. De laatste tijd werd haar gezondheid minder,
maar zij had een enorme wilskracht om positief in het leven te
blijven staan. In het bijzijn van haar man is ze rustig heengegaan.
12-04-2016 Tessa Leerkamp, 35 jaar
In de jaren dat Tessa in Oirschot woonde ging ze zich hier echt
thuis voelen. Ze werd moeder van twee dochtertjes en genoot
van de vriendschappelijke contacten die ze kreeg, o.a. via haar
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vrijwilligerswerk voor de Wereldwinkel. Eind 2015 werd ze
ogeneeslijk ziek. Ze ging heel moedig met de situatie om en
bereidde zich zo goed zij kon voor op het naderende afscheid.
Tessa is slechts 35 jaar mogen worden. Haar dochtertjes Lisa en
Julia zullen zich mamma blijven herinneren dankzij de verhalen
die hun vader en opa en oma zullen vertellen. Dat ze nu thuis
mag zijn in Gods eeuwige liefde.
12-04-2016 Betsie Klemans, 86 jaar
Betsie was een eenvoudige lieve moeder, schoonmoeder en
onvergetelijke oma. Ze heeft veel liefde ontvangen in haar leven
en gedeeld aan haar medemensen. Ze hield van kienen en kaarten. Ze was een gelovige vrouw, die regelmatig een kaarsje
brandde in de kapel. Ze was vriendelijk en gastvrij: de deur
stond altijd open voor iedereen en niemand deed tevergeefs een
beroep op haar. De herinneringen aan haar bewaren we voor
altijd in ons hart.
13-04-2016 Arno van Dijk, 73 jaar
echtgenoot van Jeann Adriaans
Arno was een goede man, een maatje voor Jeann, een fantastische belangstellende vader en een geweldige opa voor zijn
kleindochter. Hij was vrolijk, gastvrij, een verhalenverteller en
zeer creatief. Hij creëerde kunststukken uit hout, die op een
expositie niet zouden misstaan. Hij hield van de natuur, de vogels, de bloemen, de vijver en zijn mooie tuin. Hij zong geruime
tijd in het Oirschots Gemengd Koor, was bestuurslid, erelid en
lid van verdienste voor zijn tomeloze inzet bij het promodrukwerk. Helaas liet zijn hart het afweten, hij heeft gestreden en
zijn naasten hebben hem tot het einde bijgestaan. Een bescheiden, lieve positieve man, vader en opa is van ons heengegaan.
20-04-2016 Truus van Nunen, 83 jaar
weduwe van Heinz Gionkar
Truus was een sterke vrouw, een steun voor velen. Trots op
haar kinderen en kleinkinderen. Gastvrij, zelfstandig en blij met
de vele aanloop die ze kreeg. Ze was betrokken bij iedereen en
haar komische en wijze uitspraken, samen met haar breiwerkjes
hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Ze kon genieten van
uitstapjes en vakanties. Het verlies van haar gezondheid, stukje
bij beetje maakte van een forse, energieke vrouw een fragiel
vogeltje met nog steeds een enorme levenswil. Haar hart, waarin ze voor iedereen een plekje had, hield plotseling op met
kloppen. Het is mooi geweest. Het is goed zo.
21-04-2016 Doy van Kroonenburg, 94 jaar
weduwnaar van Berta van Kollenburg
Doy was een eenvoudige, tevreden hardwerkende man, vriendelijk en zorgzaam. Naast het koeien melken, vee verzorgen en de
groentetuin, werkte hij ook nog in de haven. Het grootste deel
van zijn leven woonde hij in de Bollen. Na het overlijden van
zijn vrouw putte hij kracht uit de zorg voor de kinderen om
moedig door te gaan. Hij deed zoveel mogelijk zelf, zoals zijn
potje koken en de was verzorgen. Toen zijn gezondheid minder
werd en hij verzorgd moest worden was dat moeilijk voor hem.
Toch kreeg hij vertrouwen en was dankbaar voor de geboden
hulp. Na opname in ‘Amalia’ is hij teruggekomen in de Bollen
en is daar overleden in zijn vertrouwde omgeving. Wij nemen
afscheid van “unne hele gewone mens”, het is goed zo.

4

22-04-2016 Thea Steijger, 72 jaar
weduwe van Piet Willems
Thea was een goede eenvoudige vrouw en moeder. Samen met
haar man kreeg ze vier kinderen. Ze genoot van haar gezin en
haar grote trots waren de kleinkinderen. Samen met haar man
ging ze graag op vakantie, maar de laatste reis kon niet doorgaan vanwege het overlijden van Piet. Thea had vele hobby’s
zoals puzzelen,GTST kijken, patiencen en van alles verzamelen.
In 1996 kreeg ze te horen dat ze borstkanker had. Ze dacht het
overwonnen te hebben, maar in 2011 bleek de ziekte teruggekomen te zijn. Ze ging hier heel goed mee om, maar de laatste
tijd kon ze niet meer thuis zijn en werd ze opgenomen in St.
Joris, waar ze liefdevol verpleegd werd. Ze zal zeker gemist
worden, maar we zijn blij dat ze weer met haar man verenigd is.
30-04-2016 Tina van Gerven, 96 jaar
weduwe van Dries van Beers
Tina was een sterke, liefdevolle vrouw. Eenvoudig, arbeidzaam
en vol zorgen voor haar grote gezin. Altijd vrolijk en in voor
een grap. Ze heeft ook verdriet gekend, maar altijd kon zij de
moed opbrengen om door te gaan. Ze was gastvrij, iedereen was
welkom voor een praatje of een kopje koffie. Ze vond het heerlijk als de kinderen en kleinkinderen thuiskwamen. Ook de
wekelijkse kaartmiddagen met haar zussen wilde ze niet missen.
Na het overlijden van haar man heeft ze nog mooie jaren gekend met haar vriend Willem Smits. De laatste tien jaren woonde ze in St. Joris, waarvan de afgelopen vier jaren op de verpleegafdeling. In het bijzijn van haar familie is ze rustig heengegaan.
03-05-2016 Piet Roefs, 61 jaar
echtgenoot van Maria Bierkens
Piet was een levenslustige man en vader. Hij genoot van het
leven. In zijn huwelijk met Maria woonde hij achtereenvolgens
aan de Bestseweg, ’t Veld en tenslotte in zijn eigengebouwde
woning aan de Elsenwas. In zijn werkzame leven was hij elektricien, Kort Verband Vrijwilliger brandweerman in Volkel en
verwarmingsmonteur. Zijn werk was zijn hobby, hij wilde mensen vooruit helpen. Samen met zijn zonen genoot hij van wielrennen kijken, crossen en oude auto’s opknappen. Zijn grote
passie was de jacht, eerst als drijver en later als jager en de
najacht met verhitte discussies. Vier jaar geleden sloeg het
noodlot toe en werd hij ongeneeslijk ziek. Hij bleef positief in
het leven staan en genoot nog van vakanties naar Spanje en de
Noordkaap. Hij hield van de kleine dingen van het leven. Hij
had een “niet zeuren” mentaliteit. De jachthoornblazers hebben
hem uitgeleide gedaan.
08-05-2016 Harrie van Hooff, 57 jaar
echtgenoot van Maria Gilsing
Harrie was een man die genoot van het leven. Vanaf zijn 16 de
jaar werkte hij in Boxtel bij het bedrijf dat tegenwoordig Vion
heet. Samen met zijn vrouw zorgde hij voor zijn moeder, bij
wie zij inwoonden. Elke zondagmorgen ging hij naar de kapel
van de H. Eik. Zijn hobby’s waren kruisboog schieten en de
carnavalsvereniging in Mariahout. Voor deze club verrichtte hij
veel hand- en spandiensten. Ook ging hij samen met zijn vrouw
jaarlijks op vakantie in Spanje. De kaartavondjes bij de buurtvereniging vond hij gezellig, evenals de dagelijkse koffie met
een praatje bij de buurman. Het leven ging zijn gang en leek op
rolletjes te lopen totdat hij dit jaar te horen kreeg dat hij een
ernstige ziekte had. Na dit bericht ging hij toch voor beterschap
en bleef positief. Hij is onverwachts rustig ingeslapen.

Sint-Petrus en H. Bernadette
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