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Religieuze iconen van Oirschot 
 

Door: Ineke Strouken 

 

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erf-

goed wil museum De Vier Quartieren een expositie orga-

niseren over de religieuze iconen van Oirschot: de Heilige 

Non en de Heilige Eik. Het museum wil de expositie niet 

alleen binnen de eigen muren organiseren. Daarom wil het 

museum een samenwerkingsverband opzetten en aanstu-

ren om dit thema in heel Oirschot uit te werken en zicht-

baar te maken. Want religieus erfgoed is op heel veel 

plaatsen in Oirschot nog aanwezig: in gebouwen, objec-

ten, documenten, foto’s en tradities. Hiermee wil het mu-

seum verbinding leggen tussen de (erfgoed)instellingen in 

Oirschot. Het museum wil verbinding leggen tussen de 

eigen collectie en het religieus erfgoed elders in de ge-

meente.  

Museum De Vier Quartieren is het museum over het da-

gelijks leven in Oirschot en omgeving. Vorig jaar heeft 

het bestuur besloten om het museumconcept bij te stellen. 

De focus ligt voortaan op het vertellen van de historische 

verhalen van hedendaagse gewoonten en gebruiken. Sa-

menwerken met relevante organisaties en de inbreng van 

de inwoners van Oirschot is heel belangrijk. In 2017 is 

met het nieuwe beleid de eerste stap gezet door de organi-

satie van de expositie Winterfeesten deel I en II, waarbij 

intensief met veel verschillende instellingen en bewoners 

werd samengewerkt. Nu loopt er een tentoonstelling die 

samen met het Kruysenhuis is samengesteld: Jan Kruysen 

en het boerenleven in Oirschot.  

 

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 
 

De Europese Commissie van de EU heeft 2018 uitgeroe-

pen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 

Hiermee wil de Commissie het belang en behoud van 

cultureel erfgoed benadrukken en zoveel mogelijk mensen 

de gelegenheid geven om erfgoed te ontdekken en ervan 

te genieten. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt’ worden er 

in heel Europa initiatieven ontplooid. Nederland geeft ook 

invulling aan het Europees Jaar en roept alle erfgoedin-

stellingen op om een activiteit te organiseren. De tijdelijke 

tentoonstelling over de Italiaanse marskramer Giovanni 

Castione, die momenteel te zien is in museum De Vier 

Quartieren, is hiervan een goed voorbeeld. 

 

Religieus erfgoed 

 

November staat in het teken van het Religieus Erfgoed. 

Museum De Vier Quartieren heeft besloten om hierbij aan 

te sluiten, ook vanwege haar unieke collectie religieus 

erfgoed. 

Religie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de ge-

meente Oirschot. Sporen uit het verleden zijn nog overal 

te vinden, zowel in materiële (kerken en kapellen) als in 

immateriële zin (denk maar aan het driekoningenzingen 

en de Sint-Hubertusviering). Het Rijke Roomse Leven zit 

nog bij veel mensen in de genen. Samen gaan wij in  

november (en in de maanden daarna) dit erfgoed in de 

schijnwerpers zetten en het verhaal erachter vertellen.  

Religieuze geschiedenis heeft altijd twee kanten: een offi-

ciële kant vanuit de kerk(en) en een volkse kant (hoe gaan 

mensen ermee om, welke vorm geven ze eraan en welke 

betekenis hechten ze aan bepaalde rituelen). 

November is een maand met veel religieuze hoogtepun-

ten: Allerheiligen (Halloween) op 1 november, Allerzie-

len op 2 november, Sint-Hubertus op 3 november, Sint-

Maarten op 11 november, Sint-Caecilia op 22 november 

en Sint-Petrus op 30 november (Petrus heeft meerdere 

naamdagen). Ook is Sint-Nicolaas al in het land. En 11 

november is ook een belangrijke dag voor de carnavals-

verenigingen.  

 

Naast aansluiten bij het Europees Jaar van het Cultureel 

Erfgoed sluit het project ook aan bij de verhalen van Bra-

bant (provinciaal beleid) en de speerpunten uit de erf-

goednota van de gemeente Oirschot (lokaal beleid). 

 

Samenwerking 
 

Het creëren van een klimaat van samenwerking in Oir-

schot is een belangrijke doelstelling van dit project. Im-

mers de uitvoering van de gemeentelijke erfgoednota 

heeft alleen kans van slagen als er de wil is om samen te 

werken. In de maand van het religieus erfgoed gaat het 

museum proberen deze samenwerking voor elkaar te krij-

gen. Motto: samenwerking loont, dus alle partners moeten 

er iets bij winnen. Inmiddels heeft een aantal instellingen 

al toegezegd mee te willen doen. 
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Jubilerende koorleden van harte Proficiat 
 

Onze felicitaties gaan uit naar een aantal jubilerende 

koorleden van het kerkkoor de Cantorij en het Oirschots 

Gemengd Koor. 
 

- Herman Onland, 40 jaar koorlid bij de Cantorij 

- Wil Smal, 40 jaar koorlid bij de Cantorij 

- Marijke Gast, 25 jaar koorlid bij de Cantorij 

- Maarten Koelink, 25 jaar dirigent bij het Oirschots 

Gemengd Koor 
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Kopij Contactblad Sint-Petrus en H. Bernadette 
Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap 
kunt u tot uiterlijk 19 november a.s. inleveren bij het paro-
chiesecretariaat: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder 
vermelding: plaatselijk katern Contactblad;  
of via E-mail:  parochieblad@petrusparochie.nl of:  
 parochieblad@bernadetteparochie.nl 

 

50 jaar met de fiets naar Kevelaer 
 

Het was in 1967 dat Theo Kools voor de eerste keer met 

de Tilburgse fietsbedevaart, op 15 augustus, samen met 

echtgenote Mien, naar de "Troosteres der Bedroefden" in 

Kevelaer reed. Later is de datum verzet naar het 2e week-

end van september. Vanaf de Heikense kerk in Tilburg 

reden wij vanaf 6.00 uur door weer en wind 100 km. naar 

Kevelaer. Sinds we naar 

Spoordonk waren ver-

huisd, sluiten we om 

7.00 uur aan op de 

Spoordonkseweg.  

Na 3 korte rustpauzes 

zijn we om 13.30 uur in 

Kevelaer.  

Daar volgen we om 

15.00 uur de Kruisweg 

en om 17.15 de Hoog-

mis, en tot slot om 

20.00 uur het Lof.  

We overnachten in Ke-

velaer.  

De volgende dag is er 

om 7.00 uur een H. Mis, waarna we om 9.00 uur huis-

waarts keren 

Omdat Theo de fietsenmaker is, rijdt hij altijd achteraan. 

Na diverse reparaties moet hij met de pechvogel de groep 

weer inhalen, waardoor zijn rustpauzes vaak erg kort zijn. 

Op 8 september is hij tijdens het Lof gehuldigd met een 

medaille met de beeltenis van Maria van Kevelaer.  

Dit jaar reden we met 108 personen naar Kevelaer. Vanaf 

2018 mag dat ook op een E-Bike. Rangen en standen ver-

dwijnen op deze tocht, want we zijn met z’n allen onder 

weg naar Maria van Kevelaer om steun, troost en dank-

baarheid in het leven, dat niet altijd over rozen gaat.  

Het is een zeer hechte groep, waarbij door de jaren heen 

verschillende vriendengroepen zijn ontstaan. Misschien 

ook iets voor U om deze mooie tocht eens mee te maken.  

Inlichtingen bij Theo Kools Tel. 0499-571830. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 juni 2018: 

Charlotte Keyrouz. 

 

10 juni: 

Peter Keyrouz. 

 

17 juni: 

Kaat Coremans 

 

 

01 juli: 

Tim van de Looy. 

 

01 juli: 

Teun Uppelschoten. 

 

15 juli: 

Jay-Zyon Martina 

 

 

 

 
 

15 juli: 

Yindi Donkers 

 

05 augustus: 

.Joep van de Schoot 
 
28 augustus: 

Guusje van Overbeek. 

. 

02 september: 

Silje van Gerven.. 

 

 

JUBILEA H. BERNADETTE 

 

16 augustus: 50-jarig huwelijk Kees en Toos Habraken. 

 

OVERLEDENEN H. BERNADETTE 

 

07-08-2018 Jan van der Sande, 62 jaar 

Jan is opgegroeid in Spoordonk, als jongste in het gezin, samen 

met vijf zussen. Hij was een eenvoudig persoon, een harde 

werker, die goed kon luisteren. Hij hield van zijn zussen, maar 

vooral van zijn neven en nichten, met wie hij een hechte band 

had. Regelmatig was hij samen met zijn familie in onze Berna-

dettekerk, wanneer er een intentie was voor zijn ouders. Na 

afloop gingen ze dan gezellig samen koffie drinken. Van zijn  

62ste verjaardag bij de Watermolen in Spoordonk heeft Jan 

ontzettend genoten.  

Helaas is hij ons veel te jong ontvallen. Moge zijn familie troost 

en steun vinden bij elkaar om het verlies van hun geliefde broer 

en oom een plaatsje te geven. 

 

25-08-2018 Riek Spanjers-Hoppenbrouwers, 83 jaar 

 weduwe van Martien Spanjers 

Riek is geboren in Spoordonk. Daar groeide ze op temidden van 

negen kinderen. Ze trouwde met Martien en samen kregen ze 

vijf kinderen. Riek was een lieve zorgzame moeder. Naast de 

zorg voor haar gezin waren er nog meer kinderen aan haar toe-

vertrouwd, want zij is geruime tijd lerares geweest op de St. 

Jozefschool. Via de Wereldwinkel zette zij zich in voor de hon-

gerigen en dorstigen van deze wereld. Na het overlijden van 

Martien moest Riek alleen verder. Ze was een sterke vrouw. 

Vooral haar kleinkinderen werden een bron van vreugde. Toen 

haar gezondheid achteruit ging was er eerst verzet, maar later 

zag zij het berustend en mild onder ogen. Zij leefde vooral voor 

haar naasten. Daarom zal zij nu welkom zijn en eeuwig thuis in 

Gods liefde. En dat is haar nu van harte gegund. 

 

HUWELIJKEN SINT-PETRUS 

 

25 augustus: Laurens Spijkers en Maartje Smits. 

DOPELINGEN SINT-PETRUS en H. BERNADETTE 

mailto:parochieblad@petrusparochie.nl
mailto:parochieblad@bernadetteparochie.nl
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OVERLEDENEN SINT-PETRUS 

 

06-06-2018 Ine van Rooij, 63 jaar 

 echtgenote van Ad van de Kerkhof 
Ine was een vitale, liefdevolle, knappe vrouw die veel van haar 

gezin hield. Haar hobby´s waren puzzelen, lezen, winkelen, in 

de tuin werken en uitstapjes maken met de kinderen. Ook fietste 

ze graag en onderhield trouwe vriendschappen. 17 jaar geleden 

werd de diagnose Parkinson geconstateerd. Ze wilde hier niet 

aan toegeven en wilde zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen met haar man aan de Oude Grintweg. Vijf jaar geleden 

echter kwam Ine ten val met haar hoofd op de grond, met als 

gevolg een hersenkneuzing. Ze werd opgenomen in Liduina, 

waar ze erg moest wennen. De verpleging had een bijzondere 

band met haar. Met activiteitenbegeleidster Liesbeth genoot ze 

van dansavonden en uitstapjes. Ze kreeg regelmatig bezoek van 

familie en vrienden. Als de kleinkinderen kwamen leefde ze op. 

De laatste dagen ging het niet goed met haar. Het gezin heeft 

deze tijd steeds meegeleefd en veel geknuffeld en gepraat tot 

het einde kwam. 

 

13-06-2018 Riek Roefs, 85 jaar 

Het leven van Riek was eenvoudig, hartelijk en rijk aan levens-

lust en energie. Ze was altijd behulpzaam. Het maken van kle-

ding was lange tijd haar passie en koken kon ze als de beste. 

Haar hele leven heeft ze gedeeld met haar zus Bets. Ze hebben 

samen gereisd, samen op de brommer en samen gewerkt. De 

laatste jaren van haar leven liet haar gezondheid te wensen over, 

maar met de goede verzorging door haar zus heeft ze die tijd tot 

het laatste moment thuis door kunnen brengen. Dat was een 

grote wens van beiden. Na een mooi en lang leven is ze van ons 

heen gegaan. 

 

15-06-2018 Anna Coolen, 95 jaar 

 weduwe van Pierre Geenen 
Anna was van geboorte Belgische. Met haar broer en zussen 

had ze een hechte band. In haar werkzame leven was ze onder-

wijzeres van klas 1 en 2 van de basisschool. Ze vond het gewel-

dig om kinderen te leren lezen, rekenen en schrijven. Na veel 

verhuizingen kwam ze tenslotte met haar man in Oirschot wo-

nen. Samen genoten ze van reizen en vakanties. Na het overlij-

den van Pierre brak er voor haar een moeilijke tijd aan. Om-

ringd door haar zus, broer, neven en nichten en de buurvrouw 

kreeg ze toch weer voorzichtig zin in het leven en kon ze weer 

lachen. Ze was vrolijk, gastvrij en had een luisterend oor. On-

danks haar hoge leeftijd probeerde ze het huishouden zoveel 

mogelijk zelf te doen. Er werd professionele hulp ingeschakeld 

om voor haar te koken, te zorgen en verzorgen. Heel stilletjes 

ging Anna achteruit en is ze rustig ingeslapen. Ze was blij en 

dankbaar met al die lieve mensen en familie om haar heen. 

 

18-06-2018 Hein Louwers, 87 jaar 

Hein heeft tot zijn 58ste jaar in het ouderlijk huis gewoond aan 

de Kerkstraat, later verhuisde hij naar de Begijnhof. Hij is altijd 

vrijgezel geweest. In zijn werkzame leven was hij electricien tot 

hij op zijn 48ste werd afgekeurd i.v.m. darmkanker. Hij werd 

onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau vanwege 

zijn verdiensten voor het verenigingsleven. Hij was ruim 60 jaar 

lid van het gilde St. Sebastiaan. Hij was vriendelijk, rustig en 

tevreden. Zijn hobby´s waren fietsen, duiven melken en af en 

toe vissen. Het bezoeken van kringloopwinkels hoorde er ook 

bij. Hij wilde bij de tijd blijven, dus de computer kwam en hij 

maakte filmpjes van het gilde en de natuur. Vorig jaar kwam de 

darmkanker terug en hij onderging dapper en vol vertrouwen de 

behandelingen. Hij was dankbaar voor het leven, wat hij geleid 

heeft. 

21-06-2018 Marcella Woerdenbach, 48 jaar 

 echtgenote van Wil Martens 

Marcella was een allerliefste vrouw en moeder. Ze was fantas-

tisch en zorgzaam, recht door zee en een Pietje Precies. Toen 

haar man een hersentumor kreeg was zij samen met haar doch-

ter zijn steun en toeverlaat. Heel verdrietig was ze met de ge-

boorte van een kindje, wat niet levensvatbaar bleek. Na een paar 

miskramen kwam er nog een zoontje bij. In februari werd ze 

geconfronteerd met een ernstige ziekte. Ze ging het medische 

circuit in met massages, maar daar had ze geen baat bij. Later 

zocht ze steun in de alternatieve geneeskunst met voeding en 

supplementen. Ondanks haar positieve instelling heeft ze het 

niet kunnen redden. 

 

21-06-2018 Jan Smetsers, 92 jaar 

 weduwnaar van Toos van Dal 
Jan kwam uit Best en werkte als hulp op de boerderij bij andere 

boeren. Hij werd aangesteld als brugwachter en trouwde met 

Toos. Toen hij een vaste aanstelling als brugwachter kreeg, 

verhuisde hij naar Oirschot en leerde veel mensen kennen. Jan 

hield van tuinieren en was dagelijks te vinden in zijn moestuin. 

Het overlijden van zijn vrouw was een groot verlies. Hij be-

zocht dagelijks het kerkhof om haar te gedenken en haar graf te 

verzorgen. Begin mei werd hij getroffen door kanker en werd 

hem verteld dat hij niet lang meer te leven had. Hij werd opge-

nomen in het `Bijna thuis Huis` en werd door alle vrijwilligers 

uitstekend verzorgd. Hij werd door vele vrienden en bekenden 

bezocht. Zijn laatste woorden waren: `ik wil gaan slapen’. Ho-

pelijk is hij ontwaakt in de hemel bij zijn vrouw Toos. 

 

22-06-2018 Jan Hein van de Mortel, 92 jaar 

 echtgenoot van Veronica Henkell 
Jan Hein is opgegroeid in de natuur van landgoed ‘Baest, .  

Hij was een uitzonderlijke man, hij hield van het leven. Een-

voudig, gastvrij, eerlijk en zonder uiterlijk vertoon. Hij was 

eigenzinnig met een hoge intelligentie. In de oorlogsjaren werd 

er hevig gevochten op het landgoed, Jan Hein bleef en loodste 

het landgoed door de strijd. Het Theresia kapelletje is gebouwd 

uit dankbaarheid. Zijn levenswerk was het behouden en restau-

reren van het landgoed. Het is nu een rijksmonument als een 

enclave in de provincie Noord-Brabant. Hij ontving hiervoor de 

Brabantse monumentenprijs. Jan Hein was een groot staatsman. 

Hij was diplomaat in vele landen over de gehele wereld. Op 

vele vlakken is hij onderscheiden, zowel landelijk als kerkelijk. 

Zijn hele huwelijksleven heeft hij steun gehad van zijn vrouw 

en kinderen. 

 

05-07-2018 Jo de Jong, 96 jaar 

 weduwe van Piet van Dongen 
Jo was een fijne en goede moeder. Ze was de spil van het gezin 

met 11 kinderen. Ze heeft altijd hard meegewerkt op de boerde-

rij. Ze hield van lezen, puzzelen en vooral kaarten. Ook maakte 

ze nog tot op hoge leeftijd fietstochtjes.  

Na het overlijden van haar man brak een moeilijke tijd aan. Ze 

was dikwijls alleen en ze ging verhuizen naar St. Joriszorg. 

Daar sloot ze vriendschap met haar medebewoners en nam deel 

aan alle activiteiten. Daar heeft ze 7 jaar lang met plezier ge-

woond. Iedere zaterdag werd ze opgehaald om de dag door te 

brengen bij haar zoon op de Meyerijsebaan. De laatste jaren 

moest ze regelmatig wat van haar gezondheid inleveren. Ze is 

rustig van ons heengegaan. 

 

08-07-2018 Janske van Gestel, 103 jaar 

 weduwe van Jan Huijskens 
Janske was een vriendelijke, vlotte vrouw. Altijd optimistisch. 

Ze heeft op de boerderij altijd hard mee moeten werken en 
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daarnaast voor haar gezin gezorgd. Ze fietste veel naar haar 

kinderen en daar hielp ze hen een handje door de was te strij-

ken, aardappelen schillen of boontjes doppen. Ze was een lieve 

en belangstellende oma.  

Toen haar man overleden was verhuisde ze naar de Moriaan. Op 

haar 90ste kocht ze nog een nieuwe fiets, omdat de banden ver-

sleten waren. Na een opname in het ziekenhuis en revalida-

tie/centrum  kwam ze in St. Joriszorg. We bewaren mooie her-

inneringen aan deze moeder, oma en kleine oma, die altijd voor 

een glimlach zorgde. 

 

08-07-2018 Frans van Genechten, 89 jaar 

 weduwnaar van Jo Moors 

Frans was de spil van de familie, bij wie je altijd terecht kon. 

Hij was een betrokken liefdevolle vader en een leuke, gezellige 

opa. In zijn werkzame leven was hij meubelmaker en vrijwillige 

politieman.  

Hij was een groot muziekliefhebber, genoot van de harmonie en 

van vakanties. Na het overlijden van zijn vrouw maakte hij een 

moeilijke tijd door. Zijn gezondheid ging achteruit en hij kon 

rekenen op de fantastische zorg van St. Joris. Na voorzien te 

zijn van de Sacramenten der Zieken is hij in het bijzijn van zijn 

naasten rustig ingeslapen. Mooie herinneringen aan hem blijven 

voor altijd bewaard. 

 

07-08-2018 Cees van Leuven, 84 jaar 

 echtgenoot van Riet Smits 

Cees was een hardwerkende man. Op jonge leeftijd nam hij de 

koperslagerij van zijn ooms en tante over en heeft die uitgebreid 

tot een goedlopend loodgieters-installatiebedrijf. Hij had veel 

aandacht en tijd voor zijn gezin en voor de kleinkinderen. Hij 

was ook heel sociaal: vrijdagmiddag een pilsje met de jongens, 

het biljarten en niet te vergeten de hockeyclub, waar hij tiental-

len jaren actief gespeeld heeft en altijd bij betrokken is geble-

ven.  

Samen met zijn vrouw ondernam hij fietstochten door de omge-

ving en werkte hij in de tuin. De laatste jaren moest hij steeds 

iets van zijn gezondheid inleveren, maar hij klaagde niet. Nu 

kon hij uren op een stoel zitten en genieten van de aanblik in de 

tuin. Uiteindelijk heeft zijn hart de strijd gestaakt. Hij was op, 

het is goed zo. 

 

08-08-2018 Wim van der Steen, 73 jaar 

 partner van  

 Jacqueline Verkooijen-van den Wittenboer 
Wim groeide op in Oirschot, samen met zijn twee zussen. Hij 

was automonteur en werkte in garages in het magazijn. Hij was 

evenals zijn vader brandweerman, dat paste bij zijn karakter: 

mensen in nood helpen. Ook was hij lid van de hockeyclub, wat 

hem de nodige vriendschappelijke contacten bezorgde. Als 

jonge man leerde hij Marian kennen, met wie hij trouwde. Later 

leerde hij Jacqueline kennen, die weduwe was met vier jonge 

kinderen. Zij werd in die moeilijke tijd gesteund door Marian. 

Soms gaat het in het leven anders dan verwacht. Wim werd de 

partner van Jacqueline.  

Samen hebben ze gereisd en veel van de wereld gezien. Ook 

thuis genoot hij van vele dingen, zoals het biljarten in de Enck, 

het kaarten bij de KBO en het computeren. Hij had een zwakke 

gezondheid met in zijn achterhoofd de waakzame gedachten dat 

zijn overlijden weleens onverwacht zou kunnen zijn. Daarom 

heeft hij alles rondom zijn afscheid zelf geregeld en keurig 

uitgewerkt. Hij is plotseling zonder pijn en lijden heengegaan. 

Wat ons rest zijn de herinneringen.  

 

 

3-08-2018 Wim Admiraal, 87 jaar 

 Partner van Folkert Posthumus 
Wim was een zachte, zorgzame man. Hij was sober zonder 

zuinig te zijn. Hij was sociaal bewogen Als maatschappelijk 

werker zette hij zich in voor de geestelijke gezondheidszorg en 

vluchtelingenwerk. Hij richtte de stichting D.A.S. op voor 

kleinschalig ontwikkelingshulp wereldwijd. Ruim 25 jaar gele-

den leerde hij Folkert kennen, zijn trouwe tochtgenoot waardoor 

hij ook een familieband kreeg met kinderen en kleinkinderen. In 

Oirschot was hij lid van vele verenigingen en bekleedde hij 

menige bestuursfuncties. Zijn hobby’s waren: het gemengd 

koor, de heemkundekring en de muziekschool. Hij las ook heel 

graag en veel. Hij had een oog voor de medemens en vooral 

voor de minder bedeelden. Hij is vrij onverwachts heengegaan. 

 

14-08-2018 Sjaan Nouwens, 77 jaar 

 weduwe van Noud Coppelmans 

Sjaan was een zachtmoedige vrouw. Heel vriendelijk en altijd 

rekening houdend met anderen. Ze was moeder van 2 zonen, 

kreeg schoondochters en kleinkinderen waar ze trots op was en 

die ze graag verwende. Ze was sportief. Ze hield van zwemmen, 

hardlopen en wandelen. Na het overlijden van haar man maakte 

ze een moeilijke tijd door.  

Na het plaatsen van een nieuwe heup werd ze verzorgd in een 

verpleeghuis. Later kon ze weer naar huis totdat haar gezond-

heid minder werd en dementie werd vastgesteld. Ze werd opge-

nomen bij St. Joriszorg waar ze het goed naar haar zin had en 

deelnam aan activiteiten. Ze was vooral dankbaar voor de hulp 

en verzorging die ze kreeg. 

 

19-08-2018 Jochie van Bemmel, 89 jaar 

Jochie kwam uit een gezin van vijf kinderen. Nadat hij zijn 

ouderlijk huis verliet, ging hij in een kleine woongemeenschap 

aan de Molenstraat wonen. De gemeenschappelijke tuin werd 

door hem onderhouden. Hij deed dat met veel plezier, evenals 

diverse klusjes voor de buurtbewoners. In 2004 verhuisde hij 

naar zorgcentrum St. Joris. Vanwege zijn werk in de tuin en 

voor de gemeenschap kreeg hij bij zijn verhuizing een oorkonde 

van de gemeente Oirschot, waar hij terecht heel trots op was. 

Hij genoot van vakanties in Duitsland en Oostenrijk, waar hij 

mooie vriendschappen aan over hield. Hij had twee rechterhan-

den waarmee hij mooie knutselstukjes maakte. Hij was een fijn 

mens. Petra, Marianne en Wilma bezochten hem wekelijks en 

hielpen hem, waar nodig. 

 

24-08-2018 Cees den Ouden, 87 jaar 

 echtgenoot van Hélène van Haaren 

Cees was de tweede zoon uit een bakkersgezin en groeide op 

rondom de markt. Na de middelbare school ging hij werktuig-

bouwkunde studeren en werd hij als jonge ingenieur bij Philips 

ingelijfd, waar hij tot zijn pensioen bleef. Zijn werk bracht hem 

op vele plaatsen op de wereld om nieuwe glasfabrieken te bou-

wen. Hij trouwde met Hélène en samen kregen ze drie kinderen. 

Hij was actief in het verenigingsleven, zoals de harmonie en het 

gemengd koor. Als ontspanning werkte hij graag in zijn prach-

tige tuin aan de Bestseweg. Na zijn pensionering werd hij voor-

zitter van het bestuur van St. Joris en vanaf zijn ziekbed in het 

appartement van ‘Leefdael’ keek hij uit op het resultaat van de 

aanpassingen en verbouwingen van St. Joris. Hij genoot van de 

bezoeken van familie en vrienden en van de contacten van zijn 

nieuwe buren. Met de enorme inzet van de verpleging van St. 

Joris was het mogelijk om thuis te blijven wonen, waar hij 

dankbaar voor was. Hij was een moedige man en had steeds een 

glimlach voor de mensen die hij lief had. Hij is in vrede heen-

gegaan.  
  


