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Het Paas-epos: “Jij dichter, 

vertel mij toch 

van die man waar zo velen 

naar hadden uitgezien. 

Hoe hij de wereld open brak 

zo jong en kleurrijk 

mensen aanraakte met zijn liefde 

en hen tot vrijheid bracht”. 
 
Dit zijn de begin regels van het Paasepos van Stephen 

Boonzaaijer, dichter, theoloog, mysticus. Hij bracht, sa-

men met zijn vrouw Maria, een bezoek aan Oirschot en in 

de kapel van St. Joris vertelde hij van het Paasmysterie. 

Het boekje, het Paas-epos, verhaalt over de ongelooflijke 

dood van Jezus, wat daaraan vooraf ging en waarom hij 

volgens de mensen van die tijd moest sterven. 

“Het was voor de machtigen niet genoeg hem op zijn plek 

te zetten, hij moest vernietigd worden, officieel en legaal, 

met Romeinse goedkeuring Iedereen moest kunnen zien 

hoe het afloopt met iemand die zo belangrijk wil zijn dat 

hij het volk in gevaar brengt…. Hij werd veroordeeld om 

aan het kruis te hangen tot de dood erop volgt. Samen met 

twee andere criminelen moest hij sterven aan het vloek-

hout”. 

Stephen Boonzaaijer gaat in zijn boek verder op dit ge-

beuren, en vraagt zich af waar God is, de Vader, die zich 

niet laat horen. Maar dan beschrijft hij het diepe verdriet 

van Petrus en van Maria Magdala, en beide beschrijvin-

gen zijn zo diepgaand en haast niet te bevatten van on-

macht als Jezus gestorven is.  

Beide mensen in Jezus omgeving komen echter uit dit 

diepe dal, en door hun immense verdriet heen horen ze de 

stem van Jezus weer die hen in hun leven zo geïnspireerd 

heeft. Ze kunnen verder, gaan de boodschap van Jezus 

verder uitdragen en met zijn moed op weg, voor een leven 

in licht en vrijheid. 

Op maandagavond 13 maart j.l. hebben een kleine twintig 

mensen dit verhaal gehoord uit de mond van de dichter 

zelf. Tussendoor liet Maria stukken muziek horen van 

Vivaldi en Bach, die het verhaal nog meer kleur gaven. 

Ook kregen de aanwezigen uitleg over de leefgemeen-

schap ‘de Bondgenoot’ in Barneveld, waar Stephen Boon-

zaaijer de oprichter van is. Al met al was het een inspire-

rende avond, geheel in het teken van de veertigdagentijd.  

 

Christiane van de Wal 

 

 

Onderstaand gedicht heeft te maken met de velen die lijd-

zaam moesten toezien hoe Jezus werd veroordeeld en 

gedood. Maar ook geeft het al een glimp weer van de 

verrijzenis.  

 

Duister 
 

Jij ziet geen tint, amper kleur, 

grijs en zwart lijken jouw dagen, 

je leven versmelt in mist 

met honderdduizend vragen…. 

 

Donker, duister, beslagen, 

je ogen vol boosheid en staar, 

laat je oogleden langzaam ontluiken, 

wordt je omgeving weer gewaar. 

 

Kijk naar de parelmooie uren, 

hoor de echo, voel de trouw, 

laat je heel intens verwarmen 

en ontwaar het hemelsblauw. 

 

Christianne van de Wal 

 

Actie Kerkbalans 2017 
 

Actie Kerkbalans 2017, is op maandag 30 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 welwil-

lend de Actie financieel steunden.Voor degenen onder u, 

die niet in de gelegenheid waren om hun bijdrage te done-

ren 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 stop-

pen en die in de brievenbus van de pastorie op  

Nieuwstraat 17a. deponeren. 

 

Werkgroep Kerkbalans Parochie St.Petrus/H. Bernadette. 

APRIL 2017 
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Kopij voor het Contactblad Sint-Petrus en H. Bernadette. Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap kunt u tot 
uiterlijk 6 juni a.s. inleveren bij het parochiecentrum: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder vermelding: plaatselijk katern 
Contactblad; of via E-mail: parochieblad@petrusparochie.nl of: parochieblad@bernadetteparochie.nl 
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Tarieven parochie Sint-Odulphus van Brabant in 2017 

Stipendia 

Doop, communie, vormsel  0,00 
Verwacht wordt dat ouders structureel (gaan) meedoen met de Actie Kerkbalans 

Misintentie 10,00 

Huwelijksviering parochianen 370,00 

Jubileumviering parochianen 280,00 

Huwelijks-, jubileum- en uitvaartdiensten voor niet-parochianen 
met assistentie van pastores van elders  545,00 

Uitvaartdienst parochianen met of zonder avondwake  
+ facultatief 11 maandstonden en 1 jaargetijde 450,00 

Uitvaartdienst incl. avondwake kind t/m 12 jaar 225,00 

Tarieven begraafplaats 

Grafdelven 

Volwassenen 360,00 

Kinderen t/m 12 jaar 180,00 

 

Kosten bij een begraving graf-
rechten 
20 jaar  

onderhouds- 
bijdrage  
20 jaar 

eenmalige 
kosten 

Totaal 

20 jaar 1 persoon 430,00 550,00 200,00 1180,00 

20 jaar 2 personen dubbeldiep  
en dubbelbreed als dubbeldiep 
niet kan* 645,00 550,00 200,00 1395,00 

* Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening 

gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd 

20 jaar 1 persoon dubbelbreed  
als dubbeldiep kan 

860,00 550,00 200,00 1610,00 

20 jaar 2 personen dubbelbreed 
als dubbeldiep kan* 

860,00 550,00 200,00 1610,00 

* Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening 

gebracht  bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd 

20 jaar kinderen t/m 12 jaar 215,00 275,00 100,00 590,00 

 

 
DOPELINGEN 
SINT-PETRUS en 
H. BERNADETTE 
 
11 december 2016: Ties Oosterbosch.  
 
11 december:  Mae de Kroon. 
 
08 januari 2017:  Matz van den Heuvel,  
 
15 januari:  Jasper Franken. 
 
15 januari:  Ryan de Wals. 
 
22 januari:  Floor Uppelschoten. 
 

 
05 februari:  Noa Schiedon. 
 
12 februari:  Kyra Coppus. 
 
12 februari:  Sjors Pijnenburg. 
 
19 februari:  Floris van Gerven. 
 
19 februari:  Liz van de Looy. 
 
19 februari:  Kensy van de Schoot. 
 
12 maart:  Mees van den Oever. 
 
12 maart:  Lizz Vogels. 
 

 

 
 
OVERLEDENEN H. BERNADETTE 
 
12-12-2016  Piet van den Hout, 68 jaar 
Hij was een met de natuur. Van jongs af aan was Piet in de bos-
sen te vinden. Na zijn werk in de bouw genoot hij van zijn vrije 
tijd als jager en was hij lid van de carnavalsclub en de voetbal-
club. Hij bakte graag zijn eigen geschoten wild, waar menigeen 
van genoot. Hij hield van zijn neven en nichtjes en zij van hem. 
Dat zij steun mogen vinden bij elkaar om het gemis van Piet een 
plaatsje te geven. 
De natuur heeft een hoeder verloren. 
Naar waarde genoten. Jacht voorbij. 

 
OVERLEDENEN SINT-PETRUS 
 
25-11-2016 Bertha van de Schoot, 97 jaar 
Bertha was een trouwe oudste zus, die al haar broers en zussen 
met raad en daad bijstond. Ze heeft haar moeder tot de dood 
verzorgd en woonde haar hele leven in de Boterwijk, waarvan de 
laatste 48 jaar bij Claartje en Cees. Ze was betrokken bij al haar 
neven en nichten met een warme belangstelling en voor hun 
kinderen was ze een extra oma. Ze was een bindende kracht 
binnen de familie. Ze was intelligent en creatief: ze tekende, 
schilderde en schreef gedichtjes die ze ook verzamelde. Ze had 
liefde voor de natuur, voor alles wat groeit en bloeit.  

Verlenging 10 jaar graf-
rechten 

onderhouds- 
bijdrage  

Totaal 

1 persoon 215,00 275,00 490,00 

2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als 
dubbeldiep niet kan 320,00 275,00 595,00 

2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan 430,00 275,00 705,00 

Kinderen t/m 12 jaar 105,00 140,00 245,00 

Verlenging 5 jaar graf-
rechten 

onderhouds- 
bijdrage  

Totaal 

1 persoon 130,00 165,00 295,00 

2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als 
dubbeldiep niet kan 195,00 165,00 360,00 

2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan 260,00 165,00 425,00 

Kinderen t/m 12 jaar 65,00 85,00 150,00 

Urnenmuur en 
urnengraf 

eerste pacht 
+ onderhoud 

plaatsing eerste urn 
excl. steen 

eenmalige 
kosten 

Totaal 

10 jaar 350,00 150,00 30,00 530,00 

20 jaar 700,00 150,00 30,00 880,00 

Reservering 10 jaar grafrechten onderhoudsbijdrage Totaal 

Graf 215,00 275,00 490,00 

Verlenging bij urnenmuur 

en urnengraf 

Verlenging 5 jaar 175,00 

Verlenging 10 jaar 350,00 

Urnenbijzetting 

Volwassene 150,00 

Kinderen t/m 12 jaar 75,00 

Urnenbijzetting in grafkelder 200,00 

Kaarsen kerken en kapellen 

Kaarsjes rood, wit, blauw 0,50 

Kaarsjes geel 0,30 

Noveenkaarsen 5,00 

Uitstrooien as 

Rechtstreeks uitstrooien as  
(op begraafplaats) 

30,00 
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Ze was tevreden, altijd bezig en dankbaar voor al wat haar toe-
kwam. Ze vertrouwde op Onze Lieve Heer en vond steun bij 
O.L.Vrouw. Ze zal gemist worden. 
 
07-12-2016 Sjef Hoppenbrouwers, 76 jaar 
 echtgenoot van Mien van de Looij 
Sjef was een eenvoudige man, vader en opa. Een tevreden mens, 
gelukkig met zijn gezin, zoals in onderstaand versje: 
Wa hebbe we ’t toch goed gehad mee mekaar 
Unne contente mens 
De liefste opa, hij kekt vort mee op de reservebank 
Met opa saome selfies maken, saome hooi laaie 
Saome werken, alles saome doen 
Zijn handen om zijn koffiekumpke, mèr rustig an 
Est nog bitter wàr, wàr ‘t niks wert 
Ben aon mun leste kwartje bezig 
Ge komt de schaoi mer is terug haole 
Est op is, ist gedaon, Tis goed zo…. 
 
17-12-2016 Daan Coppens, 82 jaar 
 weduwnaar van Diny van den Akker 
Daan was een man die veel van voetballen hield, hij was vooral 
in het weekend vaak bij Oirschot Vooruit. Daar verkocht hij 
iedere zondagmiddag de lootjes als het eerste thuis speelde.  
Hij heeft 78 jaar een goede gezondheid genoten tot vier jaar 
geleden dementie werd geconstateerd en hij naar St. Joris moest 
verhuizen. Thuis wonen was geen optie meer. Na het breken van 
een heup was hij wel weer herstellende. Hij heeft tot het laatst 
genoten van alles om zich heen. Hij is rustig van ons heenge-
gaan. 
 
25-12-2016 Zus Smetsers, 86 jaar 
 weduwe van Sjef Vingerhoets 
Zus heeft ruim 60 jaar lief en leed gedeeld met Sjef. Ze heeft 
mooie tijden gekend, maar ook veel verdriet geleden wat ze 
nooit uitte. Ze was altijd een hardwerkende vrouw geweest en 
hield niet van zeuren. Haar grote hobby was de tuin, die moest 
altijd netjes zijn met veel bloemen en planten. Puzzelen, breien 
en kienen vond ze leuk en ze kon genieten van eten en drinken in 
gezelschap met anderen.  
Na het overlijden van haar man had ze veel verdriet, maar na een 
paar maanden pakte ze de draad van het leven weer op tot ze 
verschillende keren ging vallen. Na opname in het ziekenhuis 
voelde ze dat ze niet meer beter kon worden. Onverwacht is ze 
in haar slaap overleden. 
 
03-01-2017 Jozef van Kollenburg, 83 jaar 
Jozef was de elfde uit het gezin van Kollenburg. Hij was huis-
schilder van beroep en was heel sportief. Door zijn werk is hij 
ruim 15 jaar ziek geweest.  
Zijn karakter wordt hieronder samengevat: 
Jozef de zachtmoedige, de vrijgevige, de loyale, 
de betrouwbare, de koppige, de onschuldige, 
de lieve, de eenzame, de bescheidene, 
de artistieke, de vlijtige, de onvermoeibare, 
de teruggetrokkene…….. 
 
04-01-2017 Doortje Kaal, 96 jaar 
 echtgenote van Jeske Smetsers 
Doortje kwam op kleuterleeftijd met het gezin naar Middelbeers, 
waar haar vader een boerderij en café overnam. Na haar school-
tijd heeft ze hard gewerkt in het café en zorg gedragen voor haar 
zieke moeder. Zij trouwde met Jeske in 1962 en maakte een 
nieuwe start. Samen genoten ze van familiebezoekjes en fiets-
tochten. Ook dansten ze graag op muziek van diverse muziekka-
pellen. Een hoogtepunt was de gouden bruiloft in 2012. Na ver-
zorgd te zijn in de Floriaan in Bladel is ze in alle rust van ons 
heengegaan.  
We herinneren haar in liefde en dankbaarheid. 

05-01-2017 Piet Roefs, 65 jaar 
 echtgenoot van Lies van de Schoot 
Piet is afkomstig uit een groot gezin, waar hij opgroeide met zijn 
broers en zussen. Samen met Lies stichtte hij een hecht gezin 
met twee dochters. Hij was timmerman en een goede vakman. 
Hij was een harde werker. Voor allerlei klusjes kon je bij hem 
terecht. Hij hield van paarden en ging met zijn dochter altijd mee 
naar de manege, vooral ook voor de gezelligheid met andere 
mensen. Zeven jaar geleden werd bij hem longkanker geconsta-
teerd, hij bleef vechten. Samen met zijn gezin ging hij kijken 
naar de verrichtingen van zijn dochter op de Alpe d’Huez en 
putte daar moed uit. Hij was een geweldige vader, schoonvader 
en lieve opa. Als hobby hield en verzorgde hij schapen. Zijn 
leven is veel te vroeg voorbij, maar we hebben heel veel mooie 
herinneringen aan deze sterke man. 
 
12-01-2017 Riet van de Wouw, 75 jaar 
 echtgenote van Jan Verhagen 
Riet groeide op in Hilvarenbeek en hielp haar ouders in het 
schildersbedrijf, de kapsalon en het huishouden. Ze trouwde met 
Jan en in hun huwelijk kregen ze samen drie zonen en vier 
kleinzonen. Het belangrijkste in haar leven was het zorgen voor 
Jan en de kinderen, op wie ze bijzonder trots was. In 2004 kreeg 
ze een ernstig hartprobleem, dat een zwaar stempel drukte op de 
rest van haar leven. Haar gezondheid brokkelde af en een af-
scheid was dichtbij. Echter, op nieuwjaarsdag 2007 kreeg Riet in 
het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen een donorhart. Met 
haar optimisme en gesteund door haar man en kinderen met 
partners, kleinkinderen, Maaijke, fijne buren en (kaart)vrienden 
overwon zij deze verandering en mocht ze tien jaar langer blij-
ven. Haar dank aan de gever van het donorhart uitte zij door op 1 
januari van elk jaar een noveenkaars aan te steken in de kapel 
van de H. Eik, bij Maria, die zij zo vereerde. 
 
25-01-2017 Willem Verbruggen, 76 jaar 
 echtgenoot van Leen van de Sande 
Wim was een zoon van de molenaar en hij was de opvolger als 
‘d’n Mulder’ van molen ‘de Korenaar’. Hij wijdde zijn leven aan 
het onderhouden van de molen. Hij was in hart en nieren mole-
naar. In de jaren 70 runde hij café ‘de Molenwiek’, waar nu de 
‘Verwennerij’ is. Na verloop van tijd werden die twee samenge-
voegd en werd ‘de Meulen’ een restaurant. Hij was een echte 
natuurmens en was trots op zijn molen. Hij leidde ook vrijwil-
ligers op tot het molenaarsvak. Bij zijn overlijden stonden de 
molens in de regio in de rouwstand. Een echte Oirschotse mens 
is van ons heengegaan. 
 
25-01-2017 Piet van Boxtel, 91 jaar 
Piet kwam uit een groot, hecht gezin en kwam via vele omzwer-
vingen in Oirschot terecht. Hij was eigenaar van een winkel en 
had een wijnkelder. Later kwam hij in ’t Geveltje, wat oorspron-
kelijk een soldatencafé en slijterij was. Piet was een goede kaste-
lein. In Oirschot was hij actief in de Heemkundekring, toneel-
club Sancta Maria, de Kruijssenstichting, museum de Vier Quar-
tieren en als bestuurslid van de Middenstandsvereniging. Van-
wege zijn vele verdiensten is hij koninklijk onderscheiden. Hij 
was zeer Oranjegezind en in zijn kamer in St. Joris hing een foto 
van het Koninklijk Huis met zijn bewoners. De bezoeken aan 
zijn zus in Canada waren hoogtepunten, evenals het bezoek met 
Joost aan het concert van André Rieu in Maastricht. Hij was een 
trotse en belangstellende opa en hij was gelukkig dat hij de ge-
boorte van zijn eerste achterkleinkind heeft mogen meemaken. 
Nu is hij welkom in het Hemels Paradijs bij God. 
 
27-01-2017 Nel van Gisbergen, 76 jaar 
 echtgenote van Jan van Nunen 
Nel kwam uit een groot gezin uit Moergestel en vanaf haar 
trouwen woonde ze met Jan in Oirschot. Zij kregen een dochter 
en een zoon. Ze voelde zich heel goed thuis. Door haar vrijwilli-
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gerswerk in de kerk leerde zij veel mensen kennen. Naast 
avondwakes, gebedsdiensten, kerkbalans en vele andere kerke-
lijke activiteiten was ze bijna vijftig jaar lid van het dameskoor, 
waarvan ruim veertig jaar als voorzitster. Zingenderwijs heeft ze 
veel lief en leed in de kerk meegevierd. Hiervoor heeft ze de 
pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia Et Pontifice’ mogen 
ontvangen. Ze was een zorgzame vrouw en moeder en hield haar 
huishouding keurig bij en hield van koken en poetsen. Haar 
kleinkinderen waren haar grote trots en vreugde. De gezinsva-
kanties in Zuid-Limburg en Zeeland gaven haar lucht en energie. 
De laatste tijd werden haar stem en gezondheid minder. Dapper 
ging ze door, ondersteund door de rollator, de scootmobiel, de 
rolstoel en vooral haar man als trouwe helper en vriend. De 
gouden bruiloft was een bekroning van een eenvoudig, gelukkig 
leven. Haar lichaam was op en moe, maar het einde kwam toch 
te vroeg. Onze handen moeten haar loslaten, maar de mooie 
herinneringen blijven in ons hart. 
 
28-01-2015 Graard van Kroonenburg, 85 jaar 
 echtgenoot van Miet Erven 
Graard en Miet waren ruim zestig jaar getrouwd en hadden een 
mooi gezin met acht kinderen. Zij gingen wonen aan de Proos-
broekweg. Graard werkte achtereenvolgens bij de CHV, St. Joris 
en Heras Hekwerk. Toen hij met de Vut ging bleef hij bezig met 
allerlei klussen en verzorgde stierkalveren. Zijn hobby’s waren 
fietsen, kaarten en paardrijden. Iedere zondagmorgen kwamen 
zijn kinderen bij elkaar en ’s middags ging hij trouw naar voet-
balvereniging Spoordonkse Boys om zijn zonen, schoonzonen 
en kleinkinderen aan te moedigen. Hij was een vriendelijke man, 
vader en opa. Na een herseninfarct moest hij verhuizen naar St. 
Joris. Zijn motto was: “Zorg dat je altijd iedereen hoe dan ook 
recht in de ogen kunt kijken”. Hij zal gemist worden, maar de 
mooie herinneringen blijven. 
 
30-01-2017 Frans van de Schoot, 87 jaar 
 echtgenoot van Agnes de Leest 
Frans groeide op op een boerderij. Met hun trouwen startten 
Frans en Agnes een eigen bedrijf, hij een electriciteits-
installatiebedrijf en Agnes stond in de winkel. Zij kregen twee 
dochters en later een schoonzoon. Samen konden ze flink dis-
cussiëren over politiek, want de meningen waren niet altijd het-
zelfde. De grote hobby van Frans was de duivensport. Hij ging 
bij diverse duivenliefhebbers kijken naar de vluchten. Ook de 
organisatie eromheen had zijn grote belangstelling en hij hield 
alles bij op de computer. Een nieuwe hobby werd zijn scootmo-
biel. Jarenlang reed hij drie maal daags door het dorp om van 
alles op de hoogte te blijven. Toen hij zijn einde voelde naderen 
heeft hij samen met het hele gezin rustig afscheid kunnen ne-
men. 
 
31-01-2017 Peter Broeren, 71 jaar 
 partner van Riek Kuijpers 
Peter was de jongste zoon uit een groot gezin uit Best. Hij 
trouwde met Riek en kregen twee kinderen. In zijn werkzame 
leven werkte hij als loodgieter bij van Leuven-Smits en later bij 
van Tuyl. Nadat hij en zijn vrouw gescheiden waren, zijn ze na 
acht jaar toch weer samen gekomen en hebben mooie jaren be-
leefd. Peter was ruim veertig jaar lid van Gilde St. Sebastiaan als 
tamboer en knegt. Ook was hij bestuurslid. Hij had vele vrien-
den, waarmee hij diverse activiteiten ondernam. Ook de duiven-
sport hoorde tot zijn liefhebberijen. Toen zijn zoon ziek werd, 
was hij de trouwe begeleider naar het ziekenhuis. Eind december 
werd hij ernstig ziek en was er geen beterschap mogelijk. Na een 
paar weken ziekenhuis mocht hij naar huis. Maar hij takelde zo 
snel af dat hij niet meer in zijn huisje kon blijven. Hij werd op-
genomen in het ‘Bijna Thuis Huis’, waar hij met veel zorg en 

liefde verpleegd werd door de vrijwilligers, de thuiszorg en dr. 
Neeleman. Het is allemaal heel snel gegaan, maar we zijn dank-
baar dat verder lijden hem bespaard is gebleven. 
 
03-02-2017 Ria Elshof, 83 jaar 
 weduwe van Sjef van Heesch 
Ria was enig kind en kwam met haar ouders uit Gelderland en 
namen café de Beurs (Elshof) over. Ria stond achter de bar en zo 
leerde zij haar man kennen. Later namen zij het café over. Ze 
kregen acht kinderen, dus er moest hard gewerkt worden. Haar 
man overleed in 1974 en Ria had de zorg over het grote gezin en 
was genoodzaakt te verhuizen. Door de jaren heen kreeg ze 
allerlei kwaaltjes en na een ongeluk met de scootmobiel werd ze 
opgenomen in Dommelhoef Eindhoven. Ria wilde graag terug 
naar Oirschot en een paar weken later kon ze in St. Joris komen. 
Daar heeft ze met veel plezier gewoond tussen vele bekenden. 
Ze zat mede in het bestuur en hield van bridgen. Ze was een 
trotse oma en de kleinkinderen kwamen graag bij haar. Na diver-
se lichamelijke klachten is ze rustig heengegaan. 
 
16-02-2017 Jac van Leuven, 88 jaar 
 weduwnaar van Carmel Burke 
Jac was een rustige, bescheiden man. Hij klaagde nooit en had 
voor iedereen een goed woord. In zijn jonge tijd speelde hij 
toneel en banjo in een cowboyband. Van een correspondentie-
vriendin werd de Ierse Carmel zijn vrouw en vestigden zij zich 
in Eindhoven en later in Oirschot. Hij werkte bij de Gebr. Relou 
als administrateur en later als directeur waardoor hij weinig thuis 
was en terecht kwam in de Bourgondische bouwwereld van 
Brabant. Als lid van de studiereiscommissie NVOB reisde hij 
met zijn vrouw naar verre oorden, zoals Amerika, Zuid-Afrika, 
Indonesië en Italië. Nadat zijn vrouw gestorven was en zijn 
wereldje steeds kleiner werd, werd hij opgenomen in St. Joris en 
nu is hij na zestien jaar weer met haar verenigd. 
 
17-02-2017 Janus van Oirschot, 91 jaar 
 echtgenoot van Nel van Roy 
Janus werd geboren in Spoordonk als jongste telg uit een groot 
gezin. Op zijn twintigste werd hij uitgezonden naar Indonesië. 
Daar is hij vier jaar geweest en mooie en minder mooie dingen 
meegemaakt. Daarna ging hij zijn geluk zoeken in Canada. Toen 
hij met vakantie in Spoordonk was, leerde hij zijn toekomstige 
vrouw kennen en ging niet meer terug. Ze kregen vijf kinderen, 
maar tot hun grote verdriet moesten ze een kind afgeven door 
leukemie. Later werden ze verblijd met klein- en achterkleinkin-
deren. Janus heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin. Na zijn 
pensioen is hij nog dikwijls terug geweest naar Indonesië en een 
keer naar Australië. Hij hield van zijn moestuin. Drie jaar gele-
den werd hij ziek, chemo en bestralingen volgden. Na weer 
opgenomen te zijn in het ziekenhuis en verpleeghuis is hij in het 
bijzijn van zijn naasten, rustig ingeslapen. 
 
22-02-2017 Theo van Gerven, 89 jaar 
 echtgenoot van Anneke Schoenmakers 
Theo was een lieve, zorgzame man en vader. Hij kwam uit een 
groot gezin van het Laageind en heeft altijd hard gewerkt.  
59 jaar geleden trouwde hij met Anneke en samen kregen zij 4 
kinderen. Naast zijn werk had hij een koe en kippen te verzor-
gen. Ook fokte hij met honden. Samen met Anneke ging hij 
graag dansen bij ‘de Kaasboerin’ en hij legde graag een kaartje. 
Hij was zeer betrokken bij iedereen en was een vaste vrijwilliger 
bij het bezorgen van ‘tafeltje dekje’. Hij was een lieve en gezel-
lige opa en was trots op zijn kleinkinderen. Hij was gelovig en 
bezocht regelmatig de zaterdagavonddiensten in St. Joris. Een 
onomkeerbare ziekte is hem overkomen en nu heeft hij een thuis 
gevonden bij O.L.Heer. 

 


