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Vastenactie 2017 
 

We hebben dit jaar in de parochie St. Odulphus van Brabant 
weer een prachtig bedrag opgehaald voor de vastenactie: een 
jeugdhuis voor kinderen van El Salvador, die te midden van 
het geweld van straatbendes wonen. Al wat er gedaan kan 
worden voor de jeugd daar, van sportactiviteiten tot toneelac-
tiviteiten, van creatief omgaan met materialen tot aan dans en 
zang, is bedoeld om de getraumatiseerde kinderen te brengen 
tot een andere levenshouding. Dit jaar hebben alle acties in de 
parochie St. Odul-phus van Brabant, dus ook de collecte bij 
Stabat Mater en uitvoering van Kisii Kids, de collecte in ker-
ken, MOV activiteiten in de Beerzen, de huis aan huis collec-
te in de Goede Week, etc. het mooie eindbedrag opgebracht 
van totaal € 10.179,67. Dat is mooi!  
 

Als de vastenactie begint zijn we in de parochie altijd be-
zorgd of we genoeg mensen hebben om de actie te doen sla-
gen. Meer dan 70 mensen (!) zijn in Oirschot en Spoordonk 
gelukkig nog bereid gevonden om zich in te zetten om de 
huizen langs te gaan en de zakjes af te geven en meteen weer 
mee te nemen. Toch is het elk jaar moeilijker om genoeg 
mensen te vinden die zich voor de vastenactie in willen zet-
ten. Daarom zullen we heel waarschijnlijk volgend jaar met 
een andere manier van actie voeren gaan beginnen. Als het 
andere systeem doorgaat zullen we u op tijd daarover berich-
ten. Namens alle organisatoren om de vastenactie tot een suc-
ces te maken, willen we iedereen heel hartelijk danken voor 
ieders medewerking. 
Mede namens de werkgroep Kerk en Wereld,  
Christianne van de Wal. 

 

Tonny van Zelst-Westland 

50 jaar lid van de Cantorij 
 
Het was 3 mei 1967, toen een nog jonge sopraan zich aan-
meldde bij het ‘groot’ kerkkoor, onze huidige Cantorij van 
Sint-Petrus.  
Tonny van Zelst-Westland is sindsdien onafgebroken lid en 

viert dus haar 50-jarig jubileum.  
Toen het gezin Westland in 1965 vanuit Californië in Oir-
schot kwam wonen, liet het zich direct inschrijven bij de pa-
rochie. De toenmalige deken Renders vroeg Tonny of zij lid 
wilde worden van het jeugdkoor met de mooie naam ‘Futura’. 
Zij was toen 15 jaar.  
Het kinderkoor zong toentertijd de heilige Mis van 10 uur en 
het grote koor om 11.30 uur. Dus in feite zingt ze al 52 jaar in 
de kerk. In een schriftje hield zij de wekelijkse contributie 
van een kwartje bij. In mei 1967 stapte zij over naar het grote 
kerkkoor met toentertijd Tony Klaasen als dirigent. 
Onder pastoor Jilesen kwam er een koorbestuur en ging men 
voortaan verder als Cantorij. Tonny zat in het bestuur als se-
cretaresse. Inmiddels is zij ook 21 jaar lid van het avondwa-
kekoor en alweer 16 jaar van het dameskoor.  
Dinsdag 23 mei heeft de Cantorij na de repetitie een gezellige 
kop koffie gedronken, een voorschotje op de echte huldiging 
zeg maar, want die zal plaatsvinden op zondag 19 november 
tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur in de Basiliek van 
Sint-Petrus Banden. Op voorhand feliciteren wij deze ‘Gou-
den Sopraan’ van harte.  
 
Naast het zingen was ze als vrijwilligster ook zeer actief, ge-
tuige de volgende opsomming: het bijhouden van de nodige 
muziek, contactpersoon sinds 1982, parochieadministratri-
ce. In al die jaren heeft ze 4 pastoors meegemaakt, name-
lijk: G. Renders, A. Jilesen, G. Klomp en L. Spijkers. 
Namens de redactie: Pieter van den Akker. 

 

 

Dag van Bemoediging 
 

De bezoekgroepen van de geloofsgemeenschap Sint-Petrus en 
Heilige Bernadette kunnen met enige trots terugzien op de op 
28 maart gehouden ‘Dag van Bemoediging’. 
Ruim honderd personen die zich hiervoor hadden aangemeld 
hebben kunnen genieten van deze waardevolle dag. 
Zij werden door de werkgroep hartelijk ontvangen met een 
aangeklede kop koffie of thee. Voor de ondersteunende 15 
leerlingen van Scholengemeenschap ‘De Kempenhorst’ van 
de opleiding verzorging, was deze dag een buitenschoolse 
opdracht. 

Na een woord van welkom door de werkgroep en een toe-
spraak van pastoor Spijkers volgde er om 11.00 uur een Eu-
charistieviering, voorgegaan door de pastoor en pastor 
Wilfred van Nunen.  
De viering werd opgeluisterd met mooie CD’s van Lya de 
Haas en Hennie Korsten.  
Daarna volgde een door Zalencentrum ’t Zand goed verzorg-
de lunch.  
 
Tijdens een ingelaste middagpauze kon iedereen naar behoef-
te wat bijbuurten of buiten, onder een stralende zon, even de 
benen strekken.  

JUNI 2017 

 

 

 

 JAAR 



 

2 Sint-Petrus en H. Bernadette JUNI 2017 

Het middagprogramma werd hoofdzakelijk ingevuld door een 
live optreden van Lya de Haas en Hennie Korsten. Deze twee 
Brabantse troubadours zorgden voor een heel gezellige sfeer. 
Zo rond vier uur kwam er een eind aan deze mooie dag. Na 
een dank- en slotwoord toog iedereen zeer voldaan  

huiswaarts.  
“Het was heel fijn en als God het belieft dan ben ik er vol-
gend jaar weer bij”, hoorde ik een mevrouw zeggen.  
Met zo’n compliment sluit ik dit korte verslag graag af.  
Pieter van den Akker. 

 

 

Jan Rooijakkers 54 jaar vrijwilliger 
 

Na de Eucharistieviering van 10.30 uur op zondag 4 juni, 1e 
Pinksterdag, werd Jan Rooijackers gehuldigd voor zijn werk 
als vrijwilliger dat hij reeds 54 jaar voor onze parochie ver-
richt. 
In zijn toespraak roemde Pastoor Spijkers de inzet van Jan in 
de vele hem toevertrouwde taken, waaronder een bestuurs-
functie en bovenal het beheer en verzorging van het kaarsen-
geld uit de offerblokken van de kapel van de  
Heilige Eik.  
Namens de parochie St. Odulphus van Brabant ontving hij 
uit handen van de pastoor en de pastor als blijk van waarde-
ring, een schitterend beeldje van een nog jonge Odulphus. 
Voor haar steun werd ook echtgenote Riek in de bloemen 
gezet. 
De redactie van het Contactblad Sint-Petrus en Heilige Ber-
nadette wenst het echtpaar van harte proficiat. 
Door: Pieter van den Akker. 
 
 
 

Mariablauw 

Het regent bloesemblad op het pad, 

als fijne sneeuw vormt het patronen 

die gehoor geven aan de lentewind. 

Zodra het landschap zich laat bekronen 

 

 

 

met een diepblauwe warme tint, 

is de Mariale maand geboren. 

Bossen koolzaad en fluitenkruid 

weten pelgrims intens te bekoren. 

 

 

 

Voortdurend gaat men licht ontsteken 

bij de allermeeste Moeder, bij de Vrouw 

die men vereert, dankt en wil schenken 

eenvoudige, bloesemrijke trouw. 

 

Onze lieve Vrouw van de heilige Eik: 

het is een onmiskenbaar gegeven, 

zij beroert ons aller leven, 

maakt ons van binnen sterk, en rijk. 

 

Omkranst wordt deze boskapel 

met groen dat uitbundig bloeit, 

met vogelzang dat alsmaar groeit 

tot een harmonisch samenspel. 

 

Zoals wij de lucht het liefste zien; 

wolkenvrij, en in diep helder blauw, 

wordt zij bewonderd op menige prent: 

Maria, van ons allen liefste vrouw. 

 

Christianne van de Wal 

 

Op maandag 5 juni, 2e Pinksterdag, 

vond bij de Kapel van de H. Eik  

een feestelijke Eucharistieviering 

plaats, voorgegaan door:  

Mgr. Gerard de Korte,  

Pastoor Leendert Spijkers en  

Pastor Wilfred van Nunen. 

Kopij Contactblad Sint-Petrus en H. Bernadette. Uw eventuele bijdrage m.b.t. 
onze geloofsgemeenschap kunt u tot uiterlijk 4 september a.s. inleveren bij 
het parochiesecretariaat: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder vermelding: 
plaatselijk katern Contactblad; of via E-mail: parochieblad@petrusparochie.nl 
of: parochieblad@bernadetteparochie.nl 

 

Alle vakantievierders, ver weg of kort 

bij huis, wensen wij veel plezier, rust 

en ontspanning toe. 

De Redactie. 

mailto:parochieblad@petrusparochie.nl
mailto:parochieblad@bernadetteparochie.nl
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DOPELINGEN SINT-PETRUS en H. BERNADETTE 

 

19 maart: 

Wes Smits 

 

09 april: 

Milou de Lange 

 

09 april: 

Sjoerd de Lange 

 

09 april: 

Xavï Mathijsen 

 

23 april: 

Lot van den Heuvel 

 

23 april: 

Nola Vogels 

 

23 april: 

Florian Oomen 

 

30 april: 

Jordy v. Vroenhoven 

 

30 april: 

Kiki Hoppenbrouwers 

 

14 mei: 

Davi van Hout 

 

14 mei 

Olivia Maassen 

 

14 mei: 

Veerle Zeeuwen 

 

21 mei: 

Esmée van Haaren 

 

28 mei: 

Fem van Beers 

 

HUWELIJKEN SINT-PETRUS  
9 juni: Bart Vlemmings en Jennie Smits 

 
OVERLEDENEN H. BERNADETTE 
 
09-03-2017  Josephien van Esch, 51 jaar 
Josephien werd vanaf haar vroegste jeugd beperkt door het 
moeten missen van haar zintuigen horen en zien. Dat kunnen 
wij ons niet voorstellen: leven in absolute stilte en duisternis. 
Josephien bleef de gezamenlijke zorg van het gezin. Maar ze 
heeft ook zoveel gegeven. Josephien heeft ervoor gezorgd dat 
de familieband steeds hechter werd. En dat het leven werd in-
gekleurd door het samen zorgen, het samen genieten en het sa-
men feest vieren. Intens was de band met “ons Josephien” die 
jullie nu moeten missen.  
Moge de kleurrijke herinneringen die het leven met Josephien 
gebracht heeft, en het geloof dat ze nu bij haar papa is, haar 
voor eeuwig thuis brengen in het volle licht dat ze nu met nieu-
we ogen mag aanschouwen. 
 
11-03-2017 Riet van Berkel, 92 jaar 
 weduwe van Jan van Roij 
Riet is geboren in Tilburg, maar heeft de langste tijd van haar 
leven gewoond in de Bremsteeg in Spoordonk. Ze was sinds 
1971 bij het gemengd koor. Zingen en in vroegere jaren toneel 
spelen waren haar lust en leven. Samen met haar dochter, 
schoonzoon en drie kleinzonen woonden ze in een huis, waar ze 
erg van genoot. Ook de achterkleinkinderen betekenden veel 
voor haar. Rustig is zij ingeslapen.  
 
29-03-2017 Alda Willems, 90 jaar 
 weduwe van Jan van Esch 
Geboren en opgegroeid in Moergestel. Ze moest al jong gaan 
werken in het bakkersbedrijf van haar oom en tante. Later kon 
ze gaan werken in de meubelzaak van haar ouders. Gordijnen 
maken werd haar taak. In 1958 trouwde ze met Jan en ging wo-
nen in het ouderlijk huis van Jan in Spoordonk.  
Vanwege haar gluten allergie was het leven niet altijd makkelijk 
voor haar, maar Jan stond altijd voor haar klaar. Samen gingen 
ze in St. Joris wonen.  
 
Slechts een jaar hebben ze daar kunnen genieten. Na het over-
lijden van Jan, nam haar dochter Anne Marie, samen met haar 
man Hank de taken van vader over. Na een val ging het steeds 
slechter en heeft ze afscheid genomen van Anne Marie. We ho-
pen dat ze samen met Jan gelukkig mag zijn bij haar schepper.  
 

22-05-2017 Gerarda Nouwens, 88 jaar 
 weduwe van Jos van Baast 
Gerarda was een eenvoudige lieve vrouw, moeder en oma. Ze 
was samen met haar man Jos, erg gastvrij. Jarenlang stonden ze 
klaar voor het ‘buurthuis’ van de Vrolijke Rakkers bij hun huis 
in de Bremsteeg. Haar kinderen kwamen altijd op de eerste 
plaats. Ze gaf ze het leven en hield oneindig veel van hen. Ook 
de kleinkinderen en achterkleinkinderen verrijkten haar leven. 
Ze kon er intens van genieten. Dat ze nu thuis mag zijn bij God, 
waar ze zelf ook op vertrouwde. 
 
25-05-2017 Tinus Hoppenbrouwers, 89 jaar 

echtgenoot van Mien van Brunschot 
Tinus Hop, zo kennen wij hem allemaal. Een goedmoedige 
man, vader en super-opa, die met een knipoog in het leven 
stond en zijn zorgen daarmee wist te relativeren. Zorgen om 
zijn gezondheid waren er al jaren geleden, maar Tinus krabbel-
de er bovenop en ging door. Hij kreeg tenslotte nog vele bonus-
jaren waar hij in alle eenvoud volop van genoten heeft. Hij was 
graag onder de mensen, zijn vele hobby’s getuigen daarvan. De 
laatste jaren stonden in het teken van inleveren, maar hij bleef 
midden in het leven staan. Op Hemelvaartsdag is hij van ons 
heengegaan. Mogen we dankbaar zijn om alles wat Tinus voor 
ons betekend heeft en dat hij een thuis gevonden heeft in het 
eeuwige licht van God. 
 
OVERLEDENEN SINT-PETRUS 
 
04-03-2017 Luus Smetsers, 76 jaar 
 echtgenoot van Joke van Nunen 
Luus en zijn vrouw hadden drie dochters waar ze heel trots op 
waren. Luus hield van vogels, vissen en bloemen. Hij voetbalde 
bij Oirschot Vooruit en was een actief lid van de ‘klusclub’ zo-
lang zijn gezondheid het toeliet. Na enkele hartproblemen ver-
huisden zij van de Vier Uitersten naar Leefdael, waar hij het na 
een poosje ook goed naar zijn zin had. Met zijn scootmobiel 
kon hij overal komen en bleef op de hoogte van het Oirschotse 
nieuws. Ook zijn schoonzonen en kleinkinderen waren een gro-
te rijkdom voor hem. Plotseling en onverwacht is hij overleden. 
 
04-03-2017 Cisca van Heerbeek, 86 jaar 
 echtgenote van Janus van de Loo 
Cisca was een opgewekte, vriendelijke, vrolijke vrouw, moeder 
en oma. Ze had een zacht en zorgzaam karakter.  
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Ze was eenvoudig en gaf niets om bezittingen, voor haar was 
liefde het belangrijkste. Ze was gastvrij en vele familieleden, 
vrienden en biljarters kwamen graag. Haar grootste hobby was 
kaarten met haar kinderen. Ze hield ook van bloemen, altijd 
stond er wel een boeket in huis. Een groot verdriet was het 
overlijden van haar dochter en kleinzoon. Een speciale plek 
voor haar was de H. 
Eik waar ze vele kaarsjes heeft gebrand. De laatste tijd namen 
haar krachten af, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze is liefdevol 
verzorgd in ‘Amalia’. 
 
04-03-2017 Martina van Zeeland, 92 jaar 
 weduwe van Cees van Oirschot. 
Martina was een lieve, sterke vrouw, die hard werkte voor haar 
gezin. Ze stond altijd klaar voor haar man en drie dochters. Met 
haar kon je fijn praten over alle onderwerpen, ze had geen ge-
brek aan gespreksstof. Met haar schoonzonen had ze een goede 
band en de klein- en achterkleinkinderen waren haar trots die ze 
graag verwende. Na het overlijden van haar man ging zij dapper 
door. Ze ging volksdansen bij de KBO en nam deel aan de acti-
viteiten. De laatste jaren woonde zij in zorgcentrum St. Joris. 
Ook daar hield ze zich bezig met kienen, bloemschikken, gym 
en ze bezocht het pastoraal uurtje. Hier zijn vele mooie vriend-
schappen ontstaan met de medebewoners. 
 
09-03-2017 Leo Oomens, 93 jaar 
 weduwnaar van Marietje van Keulen  
Leo werd geboren en is opgegroeid in Eindhoven. Hij werkte 
bij Philips. In de voetbalwereld was hij een geliefd voetballer en 
vrijwilliger. Hij hield van dansen en had een passie voor mu-
ziek. Van Eindhoven verhuisde hij naar Oirschot. Toen zijn ge-
zondheid minder werd, werden hij en zijn vrouw opgenomen in 
‘de Kanidas’ in Best.Na haar overlijden bleef hij daar nog enke-
le jaren tot het niet meer ging. Doordat zijn ogen minder werden 
was hij aangewezen op anderen bij het lezen en samen zingen 
met zijn dochter. De laatste dagen van zijn leven werd hij lief-
devol verzorgd in het ‘Bijna thuis-huis’. Daar is hij rustig inge-
slapen in het bijzijn van zijn dierbaren. 
 
31-03-2017 Cees Machielsen, 72 jaar 
Cees was een eenvoudige man en vader van een dochter en 
schoonzoon. Hij was zwijgzaam, stil en zonder klagen. Vanuit 
Zeeland was hij weer teruggekomen naar zijn geboorteplaats . 
Hij hield van Oirschot. Hij hield van de natuur, bloemen en 
planten. Voor zijn vogels maakte hij een mooie volière en bij 
zijn bejaardenwoning heeft hij een mooi tuintje aangelegd. De 
H. Eik was een van de adressen waar hij graag kwam en waar 
hij vele mooie foto’s van had. Onverwacht is hij heengegaan. 
 
19-04-2017 Toos Stoffers, 87 jaar 
 echtgenote van Roel Maas 
Toos is geboren in Eindhoven en kende een gelukkige jeugd. Ze 
leerde Roel kennen tijdens een cursus voor onderwijzeres. Tij-
dens het verblijf van Roel in Indonesië wachtte zij op hem. Zij 
trouwden en via Bladel, Eindhoven en Best kwamen ze in Oir-
schot terecht. Na het overlijden van hun eerste kindje, kregen ze 
nog 4 gezonde kinderen. Toos leefde voor haar kinderen en 
voedde ze op in een geborgen, liefdevolle omgeving. De groot-
ste klap in haar leven was het overlijden van Eric in 2008. Sa-
men met haar man kwam ze deze klap te boven. Ondanks alles 
zag ze ook de dingen die ze nog had en het waard waren om te 
leven. Samen met haar man volgden er nog gelukkige jaren. 
Uiteindelijk werd haar levenskracht gebroken door het feit dat 
haar lichaam langzamerhand versleten bleek. Omringd door de 

liefde van Roel en haar kinderen is ze dan toch, daags voor haar 
88ste verjaardag, in alle rust en vrede ingeslapen. 
 
01-05-2017 Anneke Sterken, 96 jaar 
 weduwe van Jan Hems 
Anneke was een eenvoudige, zorgzame vrouw en moeder. Ze 
was heel belangstellend en meelevend voor haar gezin. Haar 
kinderen en kleinkinderen volgde ze met aandacht en ze wist al-
tijd waar zij mee bezig waren. Ze liet iedereen in zijn waarde. 
Ze was een sterke vrouw, zowel geestelijk als lichamelijk. Het 
overlijden van haar man was een grote tegenslag, maar ze vatte 
vol goede moed het leven weer op. De zondagmorgen als de 
kinderen bij haar samenkwamen was een hoogtepunt van de 
week en daar genoot ze enorm van. Ze had humor. Vrij plotse-
ling is ze van ons heengegaan. 
 
05-05-2017 Cato van Kollenburg, 96 jaar 
 weduwe van Kees van de Spijker 
Cato was een lieve vrouw, moeder en oma. Ze had graag 100 
jaar willen worden. Ze had een gezin met zeven dochters. Ze 
werd al jong weduwe. Ze heeft na jaren op de boerderij en hard 
werken nog een mooie tijd beleefd aan de Cantorij. Daar genoot 
ze van haar mooie tuin. Ze had veel humor en vertelde graag 
verhalen, vooral over de oorlog. Ze was een gelovige vrouw en 
had belangstelling voor de kerk.  
Op zondagmiddag kwam de familie gezellig bij elkaar, daar ge-
noot ze van. Ze hield van kaarten en handwerken. De kleinkin-
deren leerde ze breien. In 2008 verhuisde ze naar St. Joris, om 
dat haar wereld steeds kleiner werd. Ze was dankbaar voor de 
zorg die ze kreeg. Heel rustig is ze van ons heengegaan, maar 
de herinneringen blijven. 
 
10-05-2017 Jo van Geffen, 89 jaar 
 weduwe van Henk Scheepens 
Jo was een eenvoudige, hartelijke, gelovige vrouw die begaan 
was met de wereld. Zij kwam uit een groot gezin en samen met 
haar zussen heeft ze haar vader tot zijn dood verzorgd. Zij was 
coupeuse en fietste steeds met haar koffertje naar haar klanten. 
Haar man leerde ze kennen bij een cursus Engels en nadat ze 
getrouwd waren hadden ze een eenvoudig en mooi leven aan de 
Molenstraat. Ondanks dat er geen kinderen waren, maakte ze al 
vlot deel uit van de gemeenschap. Ook in de parochie was ze 
een hartelijke en betrokken vrouw. Na het overlijden van Henk 
ging ze niet bij de pakken neerzitten en verhuisde ze naar 
Leefdael. Ze had veel plezier en gezelschap van haar hondje 
Jannoo, waardoor ze iedere dag buiten kwam en beweging had. 
Haar geest hield ze actief met het dagelijks lezen van de krant 
en rummikuppen. Haar nichtje Toos betekende veel voor haar: 
zij hielp haar met poetsen en ze kon alles met haar bespreken. 
Heel plotseling is Jo overleden in haar appartement aan 
Leefdael. 
 
21-05-2017 Nelly Bevers, 77 jaar 
Nelly was een bescheiden, zorgzame, gelovige vrouw die voor 
iedereen klaarstond. Jarenlang werkte ze bij “Zuidzorg”, waar 
ze liefdevol voor haar cliënten zorgde. Ze was als een tweede 
moeder voor haar petekind, waar ze dikwijls logeerde. Ze bracht 
dan altijd een bloemetje uit de tuin of een recept uit de krant 
mee. Nadat haar vader overleden was, zette zij de traditie voort 
om voor alle neefjes en nichtjes Sinterklaas uit te nodigen. Ze 
was de spil van de familie en door haar dagelijkse telefoontjes 
bleef iedereen op de hoogte van het wel en wee in de familie. 
Ze heeft zwijgzaam haar ziekte gedragen en is langzaam, moe-
gestreden uit ons midden weggegleden. 

 


