JUNI 2018
Ik wil mijn verslag graag eindigen
met een prachtig gedicht, dat ook in
het speciale misboekje was afgedrukt, met als titel “Gods Wonderpracht”.

Dag van bemoediging
zeer geslaagd.
Door: Pieter van den Akker.
Traditiegetrouw organiseren de parochiële bezoekgroepen van geloofsgemeenschap Sint-Petrus en Heilige Bernadette, samen met de pastores, jaarlijks deze ‘Dag van bemoediging’ voor mensen die ziek,
aan huis gebonden, of op een of andere manier door het leven getekend, zijn. Dit jaar, op dinsdag 29
mei, verzamelden de genodigden en
degenen die zich hadden aangemeld,
rond 10 uur bij de ingang van zaal
‘De Stapperij’ aan de Spoordonkseweg.
Derdejaars leerlingen van het ‘Kempenhorst College’ met ‘Verzorging’
in hun pakket, waren aanwezig om
de bezoekgroepen te ondersteunen.
Samen met hen brachten zij de gasten naar hun plaatsen en zorgden zij
voor een hartelijke ontvangst met
koffie/thee en iets lekkers.
Om 11.00 uur vond een Eucharistieviering plaats, voorgegaan door Deken-pastoor L. Spijkers en Pastor W.
van Nunen, met een heel mooie
overweging van laatstgenoemde en
met zang door het koor ‘Vrouwen
van Nu’.

Gods Wonderpracht

Om 12.30 uur volgde een goed verzorgde uitgebreide lunch, aangeboden door Parochie Sint-Odulphus
van Brabant.
Tijdens een ingelaste pauze konden
de gasten naar believen tot 14.00 uur
hun benen strekken. De hitte buiten
deed de meeste mensen toch besluiten om lekker wat te buurten in de
zaal, waar de temperatuur een heel
stuk aangenamer was.
Na de pauze kon iedereen, voorzien
van een consumptie, genieten van
een spetterend optreden van accordeonvereniging ‘De Doordrukkers’,
wat bijzonder in de smaak viel.
Tot slot was er voor iedereen koffie/thee en krentenbrood, met om
16.00 uur de afsluiting met een
dankwoord en vele complimenten
over en weer.

Jongeren ruimen zwerfvuil op.
Zaterdag 1 september:
Wereldgebedsdag voor de schepping.
Een potvis spoelt aan en blijkt doodgegaan te zijn met 29
kilo plastic in zijn maag. Honderdduizenden eieren moesten worden vernietigd vanwege het fipronil-schandaal.
Steeds extremere weersomstandigheden maken duidelijk
dat de opwarming van de aarde geen verzinsel is. Door
het verdwijnen van poolijs zitten ijsberen opgesloten op
eilandjes. Ze dreigen uit te sterven. Het aantal insecten
neemt drastisch af. Dat heeft gevolgen voor planten, dieren en mensen. De Middellandse zee is zwaar vervuild
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De passiebloemen uitgebloeid,
het onkruid woekert en het groeit.
De mieren lopen vlijtig rond,
verdwijnen daarna in de grond.
De varens staan er prachtig bij,
paarse klokjes op een rij.
ezelsoren donzig zacht,
ik hoor een kind dat vrolijk lacht.
Daar staat ze met een pluizenbol,
een paardebloem, ze heeft zo’n lol.
Ze doet een wens en blaast het zaad,
over de tuin waar zij nu staat.
Ze is zo vrolijk en verheugd,
zelfs het onkruid doet haar deugd.
geniet oprecht met veel plezier,
van elke bloem en ieder dier
De regenwormen pakt ze op,
ze plukt een madeliefjesknop
en wijst mij op de wonderpracht,
door God de Vader voortgebracht.
Alie Holman

met plastic soep. Via schaal- en schelpdieren en vissen
komt het ook in de mens terecht.
Het is maar een greep uit de vele zorgen die er zijn met
betrekking tot ons omgaan met de aarde. Paus Franciscus
heeft er een encycliek aan gewijd. De naam die hij eraan
gegeven heeft luidt: “Laudato Si...” Letterlijk betekent
dat: “Geloofd zijt Gij...” Het zijn de eerste woorden van
het Zonnelied van Franciscus van Assisi, die de zon, de
maan, de bomen, de rivieren en de zeeën, de bloemen en
de dieren, als onze broeders en zusters beschouwde. In het
economische proces van produceren en consumeren,
waarbij geld niet meer als middel maar als doel wordt gezien, is dat besef verdwenen. De mens is andere levensvormen gaan zien als materiaal dat tot zijn beschikking
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staat. Hij is zichzelf gaan beschouwen als het wezen waar
al het andere om draait.
Dat is een misvatting, zegt de paus. De mens is een schepsel te midden van andere schepselen. Om te kunnen leven,
moet er naar evenwicht en balans gezocht worden. Als we
de aarde bevuilen, bevuilen we onze eigen woonplaats. En
we hebben er maar één van.
Om daar als christenen uitdrukkelijk bij stil te staan, heeft
paus Franciscus de datum van 1 september uitgeroepen tot
WERELDGEBEDSDAG VOOR DE SCHEPPING.
Hij roept parochies op er iets mee te doen.
In onze parochie organiseert de werkgroep M25 een
zwerfvuil-opruimactie voor jongeren. Op zaterdagmiddag
1 september wordt gestart om 16.00 uur in de pastorietuin
aan de Nieuwstraat. Gewapend met afvalknijpers en vuilniszakken gaan we in groepjes met de fiets of te voet naar

verschillende plaatsen in het dorp om zwerfvuil op te ruimen. Om 18.00 uur komen we terug in de pastorietuin
voor een gezellige afsluiting met eten en drinken. De zakken afval worden daar ook naartoe gebracht, waarna ze
naar de milieustraat gaan.
De actie is bedoeld voor jongeren van 11-15 jaar, uit
groep 8 van de basisschool en de eerste jaren van de middelbare school. We hopen op véél aanmeldingen! Dat kan
met een mailtje naar: m25oirschot@outlook.com
Pastor Wilfred van Nunen
Kopij Contactblad Sint-Petrus en H. Bernadette
Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap
kunt u tot uiterlijk 8 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.

DOPELINGEN SINT-PETRUS en H. BERNADETTE
04 maart 2018:
Daan van Loon

25 maart:
James Strik.

22 april:
Lola Smits.

04 maart:
Bram Putmans’

25 maart:
Niek Verspeek..

29 april:
Puck van Veghel..

04 maart:
Juna van de Schoot.

08 april:
Lotte van de Ven..

13 mei:
Evi van de Looy.

04 maart:
Lenna van de Schoot.

08 april:
Tim Bosman.

13 mei:
Eef Janssen

JUBILEA H. BERNADETTE
14 juni:

en oma. Ze was haar hele leven zorgzaam en kon goed luisteren.
Dankbaar voor alles is ze op 88 jarige leeftijd rustig ingeslapen.

50-jarig huwelijk Frans en Riet Rijnen

HUWELIJKEN SINT-PETRUS
18 mei:
09 juni:

Wim Vogels en Daisy Vrolijk
Rick Rutten en Monon Bolenius

OVERLEDENEN H. BERNADETTE
15-04-2018 Riek Schepens van Kronenburg, 88 jaar,
weduwe van Jan Schepens.
Riek is geboren in Best. Samen met Jan runde ze de boerderij
op Bekersberg. Daarna zijn ze verhuisd naar een bungalowtje
onder aan de oprit eveneens op Bekersberg. Ze hield van bloemen. In en rondom het huis was dat een lust voor het oog. Later
verhuisde ze samen met Jan naar “De Poort” in Oirschot. Daar
legde ze graag een kaartje met de buren en genoot van alles wat
het leven nog te bieden had. Riek was een lieve, trotse moeder
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16-04-2018 Lies Mathijssen-Hesselmans, 89 jaar,
weduwe van Driek Mathijssen.
Lies was een echte boerin. Na het overlijden van Driek zette ze
samen met haar zoon Pieter de boerderij in de Broekstraat
voort. Ze was een bijzonder mens, zorgzaam voor haar kinderen
en een lieve oma voor de kleinkinderen. Regelmatig was ze ‘s
zondags in onze Bernadettekerk.
De laatste tijd ging dat niet meer zo goed en is zij plotseling
overleden. Moge zij samen met Driek rusten in vrede.
02-05-2018 Piet Kemps, 81 jaar,
echtgenoot van Marietje van Hout.
Piet was een hard werkende man, fijne vader en lieve opa. Zelfs
na zijn 75 jaar nam hij nog klussen aan.
Hij hield van een glaasje wijn op zijn tijd en ging graag op vakantie. Toen het met de gezondheid van Marietje wat minder
ging zorgde hij goed voor haar. Samen zouden ze nog gaan

Sint-Petrus en H. Bernadette

JUNI 2018

verhuizen, maar helaas was hem dat niet meer gegund. Vrij onverwacht is hij gestorven, zijn gezin achterlatend, dat hem nog
zo graag in hun midden had gehad.
Bidden we voor het gezin van Piet, dat ze gesteund worden door
lieve mensen om hen heen, om zo dit grote verlies te kunnen
dragen.
26-05-2018 Piet Hoffmans, 78 jaar,
weduwnaar van Miet Hoppenbrouwers.
Piet is geboren en opgegroeid in Moergestel. Getrouwd met
Miet. Samen hebben ze hard gewerkt op de boerderij. Eerst in
Moergestel en later in Spoordonk. Toen de kinderen gesetteld
waren, konden ze gaan genieten van hun welverdiende rust. Helaas was dit maar van korte duur en moest Miet verhuizen naar
Huize St. Joris. Piet was een man van geen woorden maar daden. Jarenlang bezocht hij Miet, iedere dag. Als vrijwilliger op
St. Joris hielp hij waar nodig was.
Ook was hij een trouw lid van het Spoordonks gemengd koor.
Vrij snel na het overlijden van Miet werd Piet ongeneeslijk ziek
en is hij op 26 mei op de boerderij in Spoordonk overleden. Hij
zal gemist worden door zijn kinderen, kleinkinderen, het koor
en bij St. Joris. Dat hij samen met Miet gelukkig mag zijn in het
hiernamaals.
04-06-2018 Lies Peters-van Gils, 84 jaar.
echtgenote van Piet Peters.
Op 4 juni werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Lies. Lies is geboren in Vessem. Na haar huwelijk met
Piet gingen ze wonen op de boerderij aan de Schepersweg. Samen kregen ze twee kinderen, Wim en Annemieke. Lies was
een rots in de branding voor haar gezin. Ze had een aangeboren
aanleg voor structuur en regelmaat.
Vanwege de ruilverkaveling verhuisde ze naar de Steenrijt in
Spoordonk. Ze was trots dat Wim en Carolien de boerderij
overnamen. Haar drie kleinkinderen gaven een bijzondere glans
aan haar leven. Het overlijden van Wim droeg Lies in stilte.
Ze pakte het leven weer op, toen ze zag dat Carolien en de kinderen, de boerderij weer voort zetten in de geest van Wim. Lies
plaatste zich nooit op de voorgrond, maar stond altijd klaar voor
anderen. Ze was een lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en
oma.
Onze parochie verliest een toegewijde gelovige vrouw, die met
haar gebed en haar trouwe betrokkenheid behoorde tot de ziel
van onze gemeenschap. Moge Lies, samen met Wim voor eeuwig thuis zijn in de liefde.
OVERLEDENEN SINT-PETRUS
02-03-2018 Bernard van Overdijk, 64 jaar.
Bernard had een hechte band met zijn ouders, broers en zus.
Zijn neefjes en nichtjes namen ook een belangrijke plaats in zijn
leven in. In zijn arbeidzame leven werkte hij bij de gemeente.
Na zijn vervroegde pensionering verveelde hij zich niet. Van
bijzondere betekenis waren de vakanties, die hij met zijn familie
ondernam. Samen met zijn zus maakte hij mooie fiets- en wandeltochten.
Hij was een sportliefhebber en volgde alle voetbalwedstrijden,
de Olympische spelen en de Tour de France. Ook bezocht hij
wel eens een voetbalwedstrijd in het buitenland samen met zijn
neefjes. Hij hield van de natuur en genoot er intens van. Een
rondreis door Finland vond hij overweldigend, vooral de ongereptheid en de rust. De laatste weken waren erg zwaar voor
hem. Hij ging met heupklachten naar het ziekenhuis en daar
bleek dat er iets ernstiger aan de hand was. Het maakte Bernard
en zijn familie verdrietig en machteloos. In harmonie met zijn

JUNI 2018

allernaasten heeft hij afscheid genomen van het leven en is rustig ingeslapen.
06-03-2018 Jeanne Legius, 90 jaar,
weduwe van Theo van Bemmelen.
Sjaantje was het vijfde kind in het gezin Legius. Ze heeft een
fijne jeugd gehad en volgde de coupeuse opleiding in Den
Bosch. Ze heeft altijd gewerkt, eerst als naailerares op de huishoudschool en later als leidinggevende op de naaikamer bij de
Zusters Franciscanessen. Samen met haar man kreeg ze twee
dochters en ze waren een warm gezin. Na het overlijden van
haar man pakte ze de draad van het leven zo goed en zo kwaad
als het kon op. Ze ging zingen bij ‘De Naklank’ en nam aan alle
activiteiten in St. Joris deel. Ze hield van mensen om zich heen
en was niet graag alleen. Sinds 2015 woonde zij bij Joris Zorg,
daar was ze op haar plaats. Ze was blij en dankbaar voor de verkregen zorg. De laatste maanden gingen gepaard met veel pijn,
daarom kwam voor Sjaantje het einde als een verlossing.
Ze heeft een mooi leven gehad.
09-03-2018 Martha van Boxtel, 83 jaar,
weduwe van Jan van Gestel,
partner van Martien van de Loo.
Martha was een lieve, zorgzame vrouw. Ze was tevreden en de
spil van haar grote gezin. Bij haar was iedereen welkom, zowel
familie alsook de vele vrienden en vriendinnen van de kinderen.
Ze stond voor iedereen klaar en nam vol belangstelling tijd voor
je. Haar erwtensoep en oliebollen waren bekend bij iedereen.
Als oma en ‘grutje’ was ze geliefd en trots op de kleinkinderen.
Na het overlijden van haar man, 22 jaar geleden, toonde ze
veerkracht en moed om verder te gaan. Ze leerde Martien kennen, waarmee ze 17 jaar een hechte vriendschap heeft beleefd.
Een paar maanden geleden werd ze getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Haar kinderen hebben haar zo goed mogelijk
verzorgd en samen met hen naar het afscheid toegeleefd. Een
vrouw met een groot en warm hart is van ons heengegaan.
13-03-2018 Piet van der Hamsvoort, 79 jaar,
echtgenoot van Jeanne Smulders.
Piet was een blije en tevreden man. Zijn hele leven woonde en
werkte hij op dezelfde stek. Hij was trots op zijn vrouw en kinderen. Zijn gezin straalde sfeer, gezelligheid en geluk uit. Hij
stond altijd voor hen klaar. Een van de hoogtepunten was de
gouden bruiloft, waarvan de kleinkinderen en de schoondochter
een geweldig feest hadden gemaakt. Afgelopen Kerst zei Piet
nog, dat hij alles wilde vieren, maar gezondheid was voor hem
het allerbelangrijkste. Na een ziekbed van een paar maanden is
hij van ons heengegaan. Hij zal vreselijk gemist worden.
27-03-2018 Corrie Spanjers, 89 jaar,
weduwe van Harrie van Grinsven.
Corrie was een goede moeder. Ze was eenvoudig en gastvrij, iedereen was bij haar welkom. Ze heeft altijd hard gewerkt. Na
het overlijden van haar man kreeg ze meer vrije tijd en ging ze
graag wandelen met de hond. Ook ging ze zwemmen en badminton spelen, maar vooral hield ze van een kaartje leggen. Ze
was een lieve oma en heeft veel bij haar kleinkinderen opgepast.
Een paar weken geleden werd ze ziek en moest naar het ziekenhuis. Na haar thuiskomst kreeg ze goede zorg van de kinderen.
Ze is rustig ingeslapen.
14-04-2018 Jan van de Wal, 93 jaar,
weduwnaar van Toos Smetsers.
Jan was een lieve man. Hij hield van mensen en was trots op
zijn grote gezin, zijn kinderen en kleinkinderen.
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Zijn hele leven stond in het teken van dienstbaarheid. In zijn
jeugd was hij vrijwilliger bij de kajotters, hij was lid van de reserve-politie en vrijwillige brandweer. In zijn werkzame leven
was hij huisschilder. Toen dat vanwege rugklachten niet meer
ging werd hij beheerder van de sporthal. Na het overlijden van
zijn vrouw, die hij dagelijks bezocht en bijstond in St. Joris,
bleef hij als vrijwilliger actief door rolstoelers van de verpleegafdeling naar de kapel te rijden voor de viering. Ook leed bleef
hem niet bespaard. Het overlijden van zijn enige zus Sjaan en
zijn dochter Lucie hebben hem veel verdriet gedaan. Ondanks
deze tegen slagen en zijn rugpijn bleef hij de opgewekte man
met zijn kwinkslagen en rake opmerkingen. Toen hij zorg nodig
had werd hem die verleend door St. Joris en door een zoon en
schoondochter. Hij is rustig en vredig ingeslapen in het bijzijn
van zijn naasten.
16-04-2018 Toos Vennix, 89 jaar,
weduwe van Bert Vogels.
Toos was een flinke vrouw, heel zorgzaam voor haar gezin en
een lieve oma voor haar kleinkinderen. Ze heeft altijd hard gewerkt. Veel verdriet heeft ze meegemaakt door het overlijden
van haar man, een zoon, een schoondochter en een kleinkind.
Met veel veerkracht en wilskracht ging ze door met het leven.
Vele jaren heeft ze vriendschap mogen ondervinden van Harrie
Smetsers.
Na zijn overlijden werd de gezondheid minder en moest ze leven met beperkingen. Ze werd goed opgevangen door haar kinderen en genoot van wandelingen en het bezoeken van terrasjes.
Ondanks de vele pijnen heeft ze toch een fijne tijd gehad in St.
Joris. Ze was vastberaden haar 90ste verjaardag te halen, maar
dat is helaas niet gelukt.
18-04-2018 Joop Vullings, 78 jaar,
echtgenoot van Corrie van den Broek.
Joop was een geweldige man, vader en opa. Hij was een succesvolle ondernemer en de motor achter veel initiatieven in Oirschot, o.a. het realiseren van ‘De Enck’. Hij was voorzitter van
de vrienden van het harmonieorkest.
Daarnaast zat hij in de Rotary club en in het landelijk bestuur
van Opel. Kunst verzamelen was een hobby van hem, daarom
richtte hij museum ‘Kruyssenhuis’ op. Op al die manieren
toonde Joop zijn sociale en maatschappelijke kant. Dat leverde
hem de penning van verdiensten op van de gemeente Oirschot
en werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Bijna twee jaar geleden kreeg hij te horen dat hij uitgezaaide longkanker had. Daaraan is hij bezweken.
09-05-2018 Annie van Heerebeek, 85 jaar,
echtgenote van Toon Raaijmakers.
Annie was een zorgzame, krachtige vrouw. Ze zorgde altijd
voor haar kinderen en voelde zich gelukkig als zij in haar nabijheid waren. Als oma genoot ze met volle teugen van haar kleinkinderen. Zij was een vrouw zonder uiterlijk vertoon en voelde
zich thuis aan de Wintelresedijk in de vrije natuur en omringd
door familie.
Naast vele gelukkige momenten heeft ze ook tijden van verdriet
en pijn gekend, die ze in stilte verwerkte. Ze had een groot vertrouwen in Maria en een van haar hoogtepunten was de bedevaart naar Lourdes. Ook bezocht ze vaak de kapel van de H.
Eik. Toen haar gezondheid minder werd, werd ze liefdevol verzorgd door familie en Buurtzorg, zodat ze in haar eigen huis
kon blijven wonen. Vol moed en kracht heeft ze haar strijd gestreden. Nu wacht haar het Hemelse Rijk vol licht en liefde.
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13-05-2018 Henk van Loon, 75 jaar,
echtgenoot van Greet van de Schoot.
Henk en Greet waren een twee-eenheid. Altijd waren en deden
ze alles samen. Ze werden ouders van twee zonen en later kwamen kleinkinderen, waar ze trots op waren. Henk was stempelmaker bij Philips totdat hij ziek werd. Daarna begon hij met een
eigen metaaldraaierij. Hij was een vakman en een goed verhalenverteller. Het Sint Joris Gilde nam een belangrijke plaats in
zijn leven in. Hij was een goede schutter en werd zelfs koning.
Ook maakte hij kruisbogen. Hij had veel interesses en volgde de
kleinkinderen in hun hobby’s, school en sporten. Heel plotseling is hij van ons heengegaan en hij zal door velen gemist worden.
15-05-2018 Maria van Hamond, 88 jaar,
weduwe van Cees Klompers.
Maria is geboren en getogen in Oirschot. Ze was een sterke
vrouw. Voor haar was niets zo belangrijk als haar gezin. Eérst
voor haar zeven dochters en zoon waar ze altijd voor klaar
stond. Maar daarna kon ze echt genieten, toen haar kleinkinderen kwamen! Daar nam ze alle tijd voor. Het werk kwam later
wel. Zij heeft ook zware tijden gekend toen haar man en kleindochter overleed. In 2007 moest ze ook nog afscheid nemen van
Lian en Arno. Ze werd weer sterk en probeerde het allemaal een
plaatsje te geven. Ze wilde er haar kinderen zo min mogelijk
mee belasten. Drie jaar geleden ging ze in Huize St. Joris wonen. Ze had het er meteen naar haar zin en was gelukkig. Op het
laatst ging alles wat moeizamer, maar samen met haar familie
heeft ze nog leuke momenten beleefd.
18-05-2018 Willy Vervoort, 87 jaar,
echtgenote van Rein Verhoeven.
Willy was qua formaat maar een kleine vrouw, maar in al het
andere was ze groots. Ze had een groot hart en was altijd oprecht geïnteresseerd in anderen. Ze kon goed luisteren en wist
zelf altijd geweldige verhalen en anekdotes te vertellen. Ze had
een scherpe geest. Dat kon je merken aan de rake opmerkingen
die ze kon maken. Ze was vooruitstrevend en de heersende opvattingen ver vooruit. Zij was zorgzaam voor anderen en je kon
op haar steunen. Ze was altijd opgewekt. Ze hield van de ruige
natuur. Ze vond het heerlijk om door de Oirschotse hei en bossen te fietsen. Ook de H. Eik was een favoriet plekje voor haar.
Broze botten zorgden ervoor dat ze niet meer kon fietsen en in
een rolstoel terecht kwam. Ze kwam in de dagopvang, waar ze
zorgde voor flair en verhalen in de groep. Ze was klein maar
fijn, teer en toch taai. Uiteindelijk werd een longontsteking haar
fataal.
30-05-2018 Wim van der List, 90 jaar.
Wim was een bescheiden, liefdevolle, goede man. Zijn werk als
administrateur/procuratiehouder nam hij heel serieus. Hij genoot van zijn vrije tijd alleen, maar ook met anderen. Zijn grote
hobby was het zingen in een koor. Met zijn prachtige tenor
solo’s trad hij regelmatig op de voorgrond bij het mannenkoor
in Breda. Hij leverde ook regelmatig bijdragen of solo’s aan andere koren.
Tegen zijn pensioenleeftijd ontmoette hij voor de tweede keer
Rian en hun hernieuwde liefde bloeide op. Hij ging deel uitmaken van een hecht gezinsleven en familiekring. Hij genoot samen met Rian van uitstapjes en vakanties en het opa zijn voor
de kleinkinderen. Het einde van zijn leven heeft veel van hem
gevergd, maar hij bleef moedig en opgewekt tot het leven op
was.
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