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Vastenactie 2018: 3 projecten in het Oosten
Volgend jaar gaat de hele parochie St. Odulphus van Brabant de Vastenactie invullen met actie voeren voor 3 projecten in Azië. Het zijn stuk voor
stuk projecten waar mensen uit de parochie mee verbonden zijn, en dat
maakt het contact met het project altijd zo bijzonder en concreet. Het voordeel van deze verbintenis is dat al wat er aan financiën wordt verzameld
rechtstreeks bij de doelgroepen terecht komt.
De Vastenactie 2018 start met een informatieavond op maandag 19 februari in de Enck. U zult daar t.z.t. ongetwijfeld meer over horen. Dan wordt er
stilgestaan bij de doelstelling en de inhoud van de projecten en zal er ook
aandacht worden gegeven aan het Hongerdoek dat nog gekozen moet worden. De 3 projecten worden toegelicht door de volgende personen: Ton
Timmerman uit Best, Antoinette Stalpers uit de Beerzen, en Christ Oomen
uit Oirschot.
Ton Timmerman gaat vertellen over een project in Nepal, waar contacten
mee zijn. Het gaat daarbij om kleding: schooluniformen voor kinderen van
de Dipendraschool, en dagelijkse kleding, schoeisel en nachtkleding voor
vele straat- en weeskinderen. Antoinette brengt een gezondheidsproject
van frater Ad Hems in Balige in Indonesië. Ook daarbij gaat het om vele
kinderen die op gezondheidsgebied ondersteuning nodig hebben. En Christ
Oomen zal het project van zijn dochter Marjanne in Bali promoten, waar
zij zich richt op de algehele begeleiding en revalidatiezorg voor het lichamelijk beperkte kind.
De Vastenactie 2018 zal vol van activiteiten zijn voor de drie projecten, die
zich totaal inzetten voor mensen die onze steun zo hard nodig hebben. U
wordt zeker nog vaker ingelicht over de projecten en van harte bevelen wij
uw aandacht
daarvoor nu al aan!
JAAR
Namens alle betrokkenen en medewerkers, Christianne van de Wal.

GELOOFSGESPREK
Gedurende de 40 dagen tijd van 2017 vond er wekelijks
op dinsdagavond het ’geloofsgesprek’ plaats.
Steeds werd er tijdens die avond de evangelielezing van
de zondag erop besproken.
Met een paar toepasselijke muziekmomenten op cd bij
aanvang en slot van de gesprekken, ruimte voor een gebed
en stilte, het samen bespreken van de inhoud van de evangelietekst en over wat eenieder in de woorden zag, een
(indien nodig) nadere uitleg van het verhaal door de pastoor of pastor - en dat alles onder het genot van een kopje
koffie of thee - werd het uur door de aanwezigen (per
avond een 12 tot 15 personen) als heel zinvol ervaren. De
lezingen op deze wijze benaderen zorgde voor verdieping
en gaf de woorden van het evangelie meer zeggingskracht.
Op verzoek van de aanwezigen gaan we de geloofsgeSEPTEMBER 2017

In deze maanden zijn er altijd extra
momenten waarop mensen met
bedevaart gaan.
Lourdes, Assisi, Beauraing, etc.
Vandaar dit gedicht:
BEDEVAART
Als aan een reis in het leven
begint iedere bedevaart;
elke stap in een pelgrimage
gaat met betekenis gepaard.
Elke stap biedt mogelijkheden,
belofte is voelbaar in iedere bocht;
samen-op-weg kan banden smeden:
de rijkdom van een pelgrimstocht.
Wil men het oude achterlaten,
weerom, gelouterd, verder gaan…..
door ’t intensieve samen-trekken
kan iets hoopvol nieuws ontstaan.
Het mirakel van het trekgebeuren,
al gaande door berg en dal,
is dat men, zóekende naar de schatten,
onderwég de waarde vinden zal.

sprekken vanaf oktober weer houden, en wel eens per
maand, in het parochiecentrum aan de Nieuwstraat.
De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 3 oktober,
van 19.30 tot 20.30 uur. We lezen en bespreken dan de
evangelielezing van zondag 8 oktober.
We streven ernaar om iedere maand het geloofsgesprek te
houden op de eerste dinsdag.
U bent van harte uitgenodigd voor deze geloofsgesprekken en welkom aan de ingang van Nieuwstraat 17a.
Kopij Contactblad Sint-Petrus en H. Bernadette
Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap
kunt u tot uiterlijk 27 november 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
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De Kruis-is-weg
Kunstenaar:
Hennie Janssen (1954 – 2016)
2015 - Materiaal: hout, was
Eind 2015 maakte Oirschots kunstenaar Hennie deze kruisweg van 13
staties. Hij hield zich erg bezig met de
rol van de Katholieke kerk in deze tijd
en maakte toen de serie Kruis-is-weg.
Het lijden van de mens is nog steeds
van deze tijd, maar het kruis, het teken van de Katholieke kerk, verdwijnt. In de 13 staties van dit kunstwerk zie je een scheur die langzaam
open ‘brandt’ naar een kruis. In elke
opvolgende statie wordt het Kruis en
de opening meer zichtbaar. Soms
schroeit het kruis weer dicht, maar
uiteindelijk vind het zijn opening.

“Ik ben mijn eigen kruisweg aan het
maken” zei Hennie, nog niet wetende
dat hij een aantal maanden later zou
overlijden.
Vanuit compassie voor de mens,
droeg hij vaak het kruis (de zorgen)
van de wereld en de medemens op
zijn schouders. Voorbij de kruisiging
en het lijden zocht hij naar een opening van licht en bevrijding. Dat is
waar dit werk in essentie over gaat. Je
ziet hier dan ook zijn persoonlijke reis
van donker naar licht en van lijden
naar bevrijding.
Deze abstracte en persoonlijk Kruisweg is in de Sint-Petrusbasiliek opgehangen in de vorm van een hart. Zowel een symbolische betekenis, als
een organische vorm waarin de staties
in een terugkerende beweging te volgen zijn. In het midden het 13e en
laatste deel, waar het opengescheurde,
gebrande, kruis het meeste licht door
laat.

Hierboven een impressie van een van
de panelen van de kruiswegstaties.

In maart 2015 overleed Hennie zeer
plotseling, hij was nog volop actief als
kunstenaar en als zorgzame vader.
“De Petrusbasiliek zou wel de mooiste plek zijn waar dit werk zou kunnen hangen” had hij meerdere malen

Tijdens de start-viering op zondag 10
september werd aandacht besteed aan
het kunstwerk: ”De Kruis-is-weg” dat
een prominente plaats heeft gekregen
in de kooromgang van de SintPetrusbasiliek.

Afscheid en een nieuw begin
Op zaterdag 9 september stond de gezinsviering in de
Petrusbasiliek in het teken van “een nieuw begin”. Na de
zomervakantie hebben we weer een nieuwe start gemaakt
met het school- en werkjaar.
Kinderkoor Triangel nam in de viering afscheid van dirigente Yvonne Creemers. Yvonne heeft gedurende 5,5 jaar
enthousiast en plezierig leiding gegeven aan het koor, en
zorgde dat de gezinsvieringen met stemmige liedjes wer-

Jubilarissen bezoekgroep H. Bernadette
Sjan Smetsers 30 en Corrie Roefs 25 jaar
De bezoekgroep van H. Bernadette Spoordonk is vanaf
1985 werkzaam.
Mist u het contact met uw geloofsgemeenschap, door
ziekte, handicap en ouderdom? Onze geloofsgemeenschap
kent een enthousiaste bezoekgroep en de leden zetten zich
in voor deze mensen die hieraan behoefte hebben.
Aandacht kan hen kracht geven, laat merken dat je er bent
voor hen, met open oog en luisterend oor. Binnen de parochie Sint-Odulphus van Brabant werken wij samen met
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gezegd. Zijn dochter Loes is erg blij
dat deze droom verwezenlijkt is.

den ingekleurd. We hebben haar met veel dank uitgezwaaid.
Yvonne werd aan het eind van de viering toegezongen
door het koor onder leiding van de nieuwe dirigente Rianne Kessels.
We hebben er alle vertrouwen in dat onder haar begeleiding het koor een mooie toekomst tegemoet kan zien.
Nieuwe zangertjes en zangeresjes zijn uiteraard van harte
welkom! Er wordt elke maandag van 18.30-19.30 uur
gerepeteerd.

bezoekgroep Oirschot o.a. aan de Dag van Bemoediging
en het Ontmoetingstriduüm in Best.
We hebben een fijne groep vrijwilligers die dit al heel
veel jaren met hart en ziel doen.
Zo ook Sjan Smetsers en Corrie Roefs. Ze zijn al 30 en 25
jaar bij onze bezoekgroep.
Ook andere leden van de werkgroep zijn hen al voorgegaan met een jubileum.
Sjan en Corrie hartelijk gefeliciteerd en een welgemeend
dank je wel voor jullie inzet.
Bezoekgroep H. Bernadette Spoordonk
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DOPELINGEN SINT-PETRUS en
H. BERNADETTE

17 juni: Giliano Delen.

09 juli: Milan Kaal.

11 juni: Niek Smetsers.

25 juni: Jasmijn Smits.

23 juli: Eef Kemps.

11 juni: Sjors Smetsers.

09 juli: Wes van de Vondevoort.

03 september: Liv Bullens.

HUWELIJKEN SINT-PETRUS
01 juli:
Jesper v. Kollenburg en Marjoleine Wouters.
19 augustus: Willem van Gerven en Renée Donkers.

OVERLEDENEN H. BERNADETTE
30-06-2017 Jan van Hersel, 91 jaar
weduwnaar van Anneke van Brunschot
Jan is geboren en getogen in Spoordonk. Getrouwd met Anneke
en samen kregen ze 7 kinderen, 16 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Dat was zijn grote trots en als ze allemaal bij
elkaar waren genoot hij het meest. Hij heeft altijd hard gewerkt,
was eerlijk, dapper en humoristisch. Jan was tot op hoge leeftijd
met veel plezier lid van de Jeu Des Boules Club in Spoordonk.
Vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van het koor van de Bernadettekerk ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
et Pontifice. Ook zijn 80-jarig lidmaatschap bij het koor heeft
hij nog mogen beleven. Hopelijk is hij nu samen met Anneke
verenigd en zingen ze nu samen het hoogste lied.
Hij ruste in vrede.
OVERLEDENEN SINT-PETRUS
03-06-2017 Sjaan van den Bors, 87 jaar
weduwe van Cees Roefs
Sjaan was een eenvoudige, gastvrije vrouw. Ze kreeg een gezin
van 8 kinderen. Ze was in verwachting toen haar zoon overleed.
Daardoor kon ze haar verdriet een plaatsje geven. Iedereen was
welkom en er kon altijd mee gegeten worden. Ook de schoonkinderen waren van harte welkom. Toen de kinderen gingen
trouwen kreeg ze meer tijd voor haar hobby: met de honden
fokken en naar shows gaan.
Op haar kinderen en achterkleinkinderen was ze trots. Ze genoot van de familiedagen, wanneer iedereen bij elkaar was. Na
het overlijden van haar man bleef ze 28 jaar alleen. Samen met
Erica maakte ze mooie reizen over de hele wereld en toen ze
ouder werd, waren het vooral rustige zonvakanties. Toen haar
dochter en later haar schoonzoon overleed droeg ze haar verdriet in stilte.
Vijf jaar geleden kreeg ze een herseninfarct, waardoor ze persoonlijke en huishoudelijke hulp nodig had. Door een val brak
ze haar bovenbeen en werd ze nog meer afhankelijk. Haar laatste tochtje ging naar de H. Eik. Ze wilde niet meer naar het
ziekenhuis en geen behandelingen. Rustig is ze heen gegaan. Ze
zal gemist worden, maar het is goed zo.
12-06-2017 Mien Vogels, 64 jaar
echtgenote van Noud van de Ven
Mien was een fijne vrouw, moeder en oma. Ze was een buitenmens en hield van de natuur. Vooral bloemen hadden haar aandacht en haar tuin was altijd tot in de puntjes verzorgd. Ze hield
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ervan om samen met haar man te wandelen en te fietsen en voor
de gezelligheid een terrasje te bezoeken. Er overkwam haar een
ongeneeslijke ziekte, die ze moedig gedragen heeft. Haar man
heeft haar liefdevol verzorgd. Ze had nog veel dromen en verwachtingen en een vakantie met haar hele gezin in Domburg
was een waardevolle belevenis. Er zijn vele kleurrijke herinneringen aan haar, die we in ons hart bewaren.
22-06-2017 Jan van de Schoot, 77 jaar
echtgenoot van Rieky van der Vleuten
Het leven van Jan bestond uit werken en zorgen voor zijn gezin
Hij had een groot besef van plicht. Hij was vitaal en hulpvaardig. Hij was bescheiden en gaf iedereen vertrouwen. Wat zijn
ogen zagen, konden zijn handen maken. Als opa was hij een
knutselvriend en hij verwende de kleinkinderen. Een ongeneeslijke ziekte trof hem, die hij kon accepteren. Hij heeft mooie
tijden beleefd, waarvoor hij dankbaar was. Ondanks zijn ziekte
heeft hij nog kunnen genieten van de gouden bruiloft.
07-06-2017 Hein van Breemaat, 88 jaar
echtgenoot van Riet van Leuven
Hein is geboren en getogen in Oirschot onder de rook van de
toren, die hij samen met vele trouwe medewerkers in zijn oude
glorie heeft hersteld na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog. Hein wilde het leven vieren en bracht zijn kinderen de
liefde voor de natuur en de watersport bij. Zijn vrouw Riet was
zijn steun en toeverlaat. Ze was zijn rots in de branding, waardoor hij het leven aankon. Als opa bracht hij vele vakanties
door met de kleinkinderen. Hij stond erop dat ze hun studie
afmaakten. Een groot geluk was de geboorte van het achterkleinkind. De nabestaanden kunnen met een dankbaar en tevreden hart terug zien naar hun man, vader en opa.
23-07-2017 Wim Haas, 68 jaar
echtgenoot van Clara Konings
Wim was een lieve man, vader en opa, afkomstig uit Venlo. Hij
had drie kinderen, was zorgzaam en sociaal bewogen. Hij was
sportief, hij hield van volleybal. Hij was creatief: hij schilderde,
deed aan houtsnijwerk en was beeldhouwer. Hij was standvastig, soms eigenwijs en een doordouwer. Zijn grote passie was
carnaval. Vanaf het 11-11-bal tot en met de carnavalsdagen
kwam hij tot leven. Hij liep optochten en genoot van de gezelligheid onderling. Hij was een grote voorstander van het kinderen schoolcarnaval met optochten. Hij was trots op zijn vier
kleinkinderen. Een echte Bourgondiër is van ons heen gegaan
en laat vele mooie herinneringen na.
24-07-2017 Dulf Bressers, 72 jaar
echtgenoot van Annie de Kroon
Dulf was een lieve man en een betrokken vader. Hij was rustig
en zat vol humor. Hij hield van vogels en dieren en ging er
dikwijls op uit, de natuur in met zijn verrekijker. Hij wist heel
veel en leek wel een wandelende encyclopedie. Hij had vele
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hobby’s: schilderen, lezen, heel veel verzamelen en vooral de
geschiedenis van de oorlogen. De muziek van Queen was zijn
passie en vele singeltjes en elpees zijn grijsgedraaid. Hij had
een diep geloof. Hij gaf rondleidingen in de kerk voor de communicantjes en legde hen de betekenis van de katholieke feestdagen uit. Voor zijn kleinkinderen was hij een superopa en
stoeide en knuffelde met hen. De ziekte van Parkinson maakte
dat hij lichamelijk steeds weer moest inleveren, totdat hij niet
meer thuis kon blijven wonen. In huize Amalia werd hij opgenomen en liefdevol verzorgd.
25-07-2017 Jo van de Ven, 90 jaar
weduwe van Sjef van Overdijk
Jo heeft haar leven geleid in dienstbaarheid. Samen met haar
man heeft ze naast het schildersbedrijf, hard moeten werken
voor het gezin met zeven kinderen. Ze stak veel energie in de
tuin, het huis, het huishouden, de sociale contacten en de
schoolcarrières van de kinderen. Na het overlijden van haar man
stond ze overal alleen voor. Ze ging met volle moed verder met
het verzorgen van de bloemen van de H. Eik en als buschauffeur op de buurtbus. Ook ging ze zwemmen, op yoga en gym en
legde zich toe op schilderen. De kleinkinderen kwamen graag
bij oma op bezoek. Het was pijnlijk om te zien hoe ze steeds
meer van haar zelfstandigheid moest inleveren. Op de weg naar
het einde was ze iedereen dankbaar voor de hulp die aan haar
gegeven werd.
26-07-2016 Riet van de Ven, 82 jaar
echtgenote van Pieter van Overbeek
Riet was een zorgzame vrouw met properheid en structuur.
Ze was bezorgd om haar kinderen en kleinkinderen. Ze heeft
mooie jaren gekend op de boerderij op Lennisheuvel. In Oirschot kreeg ze meer tijd voor haar hobby’s, zoals tuinieren,
plantjes stekken, zingen in diverse koren en kunst-schilderen.
Ze hield ervan om mensen te helpen en samen iets te doen,
bijvoorbeeld winkelen met haar zussen of dochter en gezelschapsdame te zijn bij de zusters. Het overlijden van Hans en
Silvie heeft haar veel pijn gedaan. Het laatste jaar was er eentje
van mooie en mindere momenten. Ze hoopte erop om na een
heupoperatie beter te kunnen lopen, maar het liep anders. Onverwachts is ze van ons heengegaan.
10-08-2017 Toos van Loon, 79 jaar
weduwe van Toon Wolfs
Toos was een eenvoudige vrouw die voor iedereen klaarstond
en hielp waar ze helpen kon. Ze was altijd bezig, was het niet
achter haar naaimachine, dan wel met het behangen bij de familie of goederen lossen voor de winkel van haar schoonzus. Er
was ook tijd voor ontspanning, met de trein door Nederland of
op bezoek bij haar vriendin in Den Haag. Ook genoot ze van
vakanties, het schlagerfestival en een reisje met de luchtballon.
Ze was creatief en maakte veel verjaardags- en kerstkaarten. In
2011 kreeg ze een herseninfarct en raakte ze aan haar linkerkant
verlamd. Na opnames in ziekenhuis en verpleeghuis verhuisde
ze naar St. Joris in Oirschot, waar ze een goede verzorging
genoot. Ze kreeg als bijnaam “Toosje Framboosje”, omdat ze
altijd opgewekt en tevreden was. Ondanks haar ziekte kon ze
toch nog genieten van kleine dingen, zoals een wandeling in de
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rolstoel en het luisteren naar muziek. Een longontsteking werd
haar fataal en ze is nog vrij onverwachts overleden.
23-08-2017 Cisca van Heerebeek, 82 jaar
weduwe van Jo van Kroonenburg
Cisca was een eenvoudige, zorgzame vrouw, moeder en oma.
Op haar dertigste overleed haar man en ze bleef achter met drie
kleine kinderen, die ze alleen heeft opgevoed tot goede mensen.
Ze was vriendelijk en belangstellend voor haar gezin, haar
kleinkinderen en omgeving. Ze was gastvrij en er was altijd tijd
voor koffie met een “kuukske”. Met haar schoonkinderen had
ze een goede band. Ze is onverwachts overleden en is nu herenigd met haar man, die ze zo lang heeft moeten missen.
26-08-2017 Miet de Bresser, 88 jaar
weduwe van Henk Vermaas
Miet was een lieve, aardige vrouw en fantastische moeder. Ze
wist van aanpakken en werkte hard. Het overlijden van zoon
Henkie heeft haar veel verdriet gedaan en daardoor was ze heel
bezorgd voor de andere kinderen. Ze was een echt familiemens, niet alleen voor haar gezin, maar ook voor haar broers en
zussen was ze een steunpunt. Na het overlijden van haar man
ging ze niet achter de geraniums zitten. ’s Morgens poetsen en
eten koken en ’s middags er op uit met de fiets naar de Notel of
de H. Eik, waar ze een kaarsje opstak voor iedereen die het
nodig had. Ze was heel gastvrij, iedereen was welkom voor
koffie met koek en een praatje. Toen de kleinkinderen nog jong
waren was ze een lieve oppas-oma. Ze was dankbaar dat ze
altijd met goede hulp in haar huisje heeft kunnen blijven wonen.
Onverwachts is ze van ons heengegaan.
30-08-2017 Piet Veraa, 84 jaar
levenspartner van Truus Jans-Crooijmans
Piet was een eenvoudige goede man. Tot het overlijden van zijn
ouders heeft hij altijd voor hen gezorgd. Hij had een vleesvarkensbedrijf en daarnaast werkte hij bij boomkwekerij van den
Oever. Hij hield van muziek. Iedere zondagavond ging hij samen met Truus dansen tot zijn 80ste jaar toe. In 1995 ging hij
samen met Truus wonen in zijn prachtig nieuw gebouwd huis
aan het Slingerbos. Zijn 80ste verjaardag was een groot feest,
maar kort daarna brak er een moeilijke tijd aan. Truus werd ziek
en hij moest het zorgen voor haar in andermans handen leggen.
Maar zorgzaam als hij was ging hij haar iedere dag bezoeken in
St. Joris en eten geven. Piet was actief van geest en leerde
e-mailen en surfen op het internet. Onverwachts is hij heengegaan.
01-09-2017 Rieka Roozen, 87 jaar
weduwe van Jos (Sjef) van de Schoot
Rieka was een tevreden vrouw, die kon genieten van de kleine
dingen in het leven. Haar gezin ging voor alles, ze was beschermend en bezorgd. Ze genoot van de kleinkinderen. Ze
hield van structuur en sloeg niets over van de dingen die ze van
zichzelf doen moest. Ze was een buitenmens, haar bloemen en
moestuin waren haar hobby. Ze had humor en rake uitspraken,
ze kon gevat en snel ergens op reageren en had een wijze kijk
op dingen. Met trots en dankbaarheid hebben de kinderen en
kleinkinderen afscheid genomen van moeder, schoonmoeder en
oma.
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