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Vastenactie in Oirschot en Spoordonk
De informatie over de vastenactie die u kunt lezen in bijgaande Nieuwsbrief over het doel van de vastenactie wordt in
Oirschot en Spoordonk van harte gedragen en gesteund. Op
11 maart is in De Enck een informatieavond gehouden over
het doel, waarover Petra Janssen, regiocoördinator van de
Bisschoppelijke Vastenactie, met beeld en woord, een presentatie heeft gegeven over de verschillende waterprojecten.
Al vele jaren is er voor het project van de vastenactie geld
ingezameld via de vastenactie zakjes die met dit parochieblad
worden bezorgd bij alle parochianen van Oirschot en Spoordonk. Deze zakjes werden dan in de Goede Week opgehaald
door een aantal contactpersonen en vrijwilligers. Helaas is het
dit jaar niet gelukt om een aantal vrijwilligers en voldoende

Ik wil
als water zijn…

Voor dit jaar willen we u allen vriendelijk verzoeken het
vastenzakje, met een bijdrage voor het goede doel, deze
week (of in elk geval binnen korte tijd) in te leveren in de
brievenbus van het pastoraal centrum en in de kerken, in
de collecteblokken.
Namens de vele mensen voor wie schoon water nog niet zo
bereikbaar is, en zo hard nodig, heel hartelijk dank!
Namens de pastoraatsgroep: de pastores Leendert Spijkers en
Wilfred van Nunen, en Toos Habraken,
Christianne van de Wal.

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet,
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

Slotviering H. Bernadettekerk 8 juni
Op zaterdag 8 juni om 17.00 uur vindt de laatste kerkdienst
in de Spoordonkse Bernadettekerk plaats. Per 1 juli zal de
JAAR
kerk officieel
aan de eredienst onttrokken zijn.
Graag nodigen we alle parochianen die zich met de geloofsgemeenschap verbonden voelen uit, hierbij aanwezig te zijn.
De Eucharistieviering zal worden opgeluisterd met zang van
het Spoordonks Gemengd Koor, zanggroep The Mixed Voices en kinderen van De Regenboogjes. Het is de vooravond
van Pinksteren en dat betekent, dat de viering in het teken
staat van hoopvol uitzien naar de goede geest. Dat
wordt ook zichtbaar gemaakt in het ontsteken van
zeven vlammen, die de levendigheid uitbeelden
van de geloofsgemeenschap van de H. Bernadettekerk.
Natuurlijk roept elke kerksluiting een zekere pijn
op. Met name voor de mensen die er nog trouw
kwamen. Maar die pijn mag verzacht worden
door het besef, dat met het sluiten van de kerk de
geestkracht van de gemeenschap niet verloren
gaat. Integendeel, de zeven vlammen worden in
de vorm van fakkels na de viering overgebracht
naar de Sint-Petrusbasiliek. We hebben de BaliRunners bereid gevonden om dit te doen. Zij
rennen vurig voor de stoet uit, die het karakter zal
hebben van een vlotte ‘boerenovertrek’: na de
viering staan er namelijk drie huifkarren klaar die
de kerkbezoekers mee naar Oirschot nemen.
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contactpersonen te vinden die de zakjes op gaan halen. Wij
hopen van ganser harte dat het volgend jaar, als we kiezen
voor een actie voor Oirschot en Spoordonk verbonden goede
doelen, wel gaat lukken.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.

In Oirschot worden de zeven vlammen uit Spoordonk en alle
parochianen gastvrij ontvangen. Er zal een korte plechtigheid
zijn, waarbij het nieuwe gregoriaanse koor o.l.v. Hans van
den Boomen voor het eerst van zich zal laten horen met een
prachtige Pinksterhymne. Ook zal verteld worden welke
markante voorwerpen uit de Spoordonkse kerk een waardige
plek zullen krijgen in de basiliek. Vervolgens gaan de huifkarren terug naar ‘De Stapperij’ aan de Spoordonkseweg,
waar broodjes, koffie en thee op ons wachten en waar we
proosten op een goede toekomst voor onze geloofsgemeenschap van Oirschot en Spoordonk.
Dankzij de sympathieke medewerking van de
familie Schepens rijdt een huifkar dan tot 21.30
uur nog enkele keren op en neer naar de Bernadettekerk, zodat u weer makkelijk bij uw auto of
(bij voorkeur) uw fiets komt. Bij grote belangstelling vragen we u om de plaatsen in de huifkar
zoveel mogelijk vrij te houden voor mensen die
niet op eigen gelegenheid op en neer naar Oirschot kunnen. Iedereen is van harte welkom!
Kopij voor volgende Contactblad
Uw eventuele bijdrage voor ons contactblad
kunt u tot uiterlijk 27 mei a.s. inleveren bij het
Parochiesecretariaat of via e-mail:
parochieblad@petrusparochie.nl of:
parochieblad@bernadetteparochie.nl
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Dag van Bemoediging
op dinsdag 14 mei 2019

Geloofsgemeenschap St. Petrus en H. Bernadette
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht!
Zorg en aandacht voor mensen die leven met een ziekte, die
aan huis gebonden zijn, is een groot goed. Ook in onze parochie zien we dit als een belangrijke opdracht die voortvloeit
uit ons christelijk geloof. De leden van de parochiële bezoekgroepen proberen daar samen met de pastores zo goed mogelijk vorm aan te geven, al beseffen zij dat het erg moeilijk is
om daarmee iedereen te kunnen bereiken.
Omdat juist ook de onderlinge ontmoeting van zieken, aan
huis gebondenen, mantelzorgers, of mensen die op een of
andere manier getekend zijn door het leven heel fijn en
bemoedigend kan zijn organiseren de bezoekgroepen voor
hen op: dinsdag 14 mei 2019 om 10.30 uur
een Dag van Bemoediging bij
Zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52 in Oirschot.
Om de juiste doelgroep voor deze Dag van Bemoediging te
bereiken vragen wij uw medewerking.
Komt u of mensen in uw buurt of omgeving hiervoor in aanmerking, dan zouden wij dat graag van u horen.

Voor verdere informatie of aanmelding
kunt u t/m zaterdag 4 mei contact opnemen met:
Annelies van de Ven-van den Akker, Nieuwstraat 2,
Oirschot tel. 576072, - anneliesvandeven@hetnet.nl, of
Gon Roefs, Zoete Ermgaard 5, Oirschot tel. 571677,
f.roefs6@chello.nl
Met vriendelijke groet, mede namens pastoor L. Spijkers en
pastor W. van Nunen, de bezoekgroepen van
geloofsgemeenschap St. Petrus en H. Bernadette.

Actie Kerkbalans 2019
De Actie Kerkbalans 2019 ligt inmiddels al weer grotendeels
achter ons. Voor degenen die nog niet in de gelegenheid zijn
geweest om hun bijdrage te doneren volgen hierbij de rekeningnummers van onze parochie:
H. Bernadette (Spoordonk)
NL57 RABO 01388 08 066
St. Petrus (Oirschot)
NL51 RABO 01388 05 458
Mocht u uw bijdrage specifiek aan onze prachtige Sint-Pieter
basiliek willen besteden, dan kan dat ook, via de stichting
Behoud Sint-Pieter Oirschot.
Dat rekeningnummer is
NL76 RABO 0107 3248 22
Werkgroep Kerkbalans Parochie St.Petrus/H. Bernadette.

DOPELINGEN
SINT-PETRUS en
H. BERNADETTE

16 december:
Yara Peijnenburg.

20 januari:
Yara van den Bosch.

9 december 2018:
Lott van den Heuvel.

6 januari 2019:
Mike Witlox.

3 februari:
Gulia Edelhauser.

OVERLEDENEN H. BERNADETTE
13-01-2019

Bernard de Kroon, 85 jaar
echtgenoot van An van Antwerpen
Bernard is geboren in Berkel-Enschot in een gezin met 11 kinderen. Hij werkte thuis hard op de boerderij en het loonbedrijf
van zijn ouders. In 1960 trouwde hij met An en samen kregen
ze 5 kinderen. Er moest hard gewerkt worden op de boerderij en
Bernard ging ook vaak hout rooien. Hij was een man van weinig woorden, maar genoot van fietsen, jeu des boules en van de
natuur. Van de kleinkinderen en achterkleinkinderen kon hij
enorm genieten. 5 Jaar geleden verhuisde hij samen met An
naar St. Jorishof. De laatste jaren is hij daar liefdevol verpleegd.
Voorzien van het sacrament der zieken is hij ‘s nachts rustig
ingeslapen. We zullen hem allemaal missen. Bernard rust zacht
in vrede.
23-01-2019

Thea Verouden, 85 jaar
weduwe van Cees Verouden
Thea groeide op tussen 2 broers en vijf zussen in Spoordonk. In
1959 trouwde ze met Cees Verouden en samen kregen ze 4
kinderen. Graag gingen ze op vakantie naar ome Daan en tante
Jo in Frankrijk. Haar hele leven was ze in de weer met naald en
draad, eerst thuis, waar ze voor haar zussen de trouwjurken
naaide en later voor haar gezin, waarvoor ze de mooiste kleding
maakte. Thea had veel verdriet na het tragische ongeval van
haar dochter Mariëtje. Later genoot ze van haar kleinkinderen,
ook voor hen maakte ze de mooiste kleding. In 2003 verhuisde
ze samen met Cees naar Oirschot. Hier werd hun geluk wreed
verstoord door het overlijden van dochter Jeanette. Regelmatig
ging ze naar de kapel van de H.Eik, om een kaarsje op te steken.
In 2014 werd ze plotseling opgeschrikt door het verlies van
Cees en in 2018 verloor ze ook haar zus Riek. Graag wil ik
eindigen met de mooie tekst op haar gedachtenisprentje:
“Stil ben je van ons heengegaan, je hebt altijd voor ons klaar

2

gestaan. Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven, zo was je
hele leven. Je was een schat voor ons allen, jou te moeten missen zal ons zwaar vallen”. Rust in vrede.
03-03-2019

Piet Peters, 90 jaar
weduwnaar van Lies van Gils
Piet groeide op aan de Schepersweg, samen met zijn zus Marietje waarmee hij zijn hele leven een hechte band had.
Hij was boer in hart en nieren. Toen hij trouwde met Lies gingen ze na verloop van tijd, toen de ruilverkaveling zich aandiende, verhuizen naar de Steenrijt. Piet was een echte paardenliefhebber, vooral hun Fjord paarden. Ondanks dat hij samen
met Lies goed geboerd had, bleef hij de eenvoud zelve. Hij
genoot van het leven met Lies, de vele fietstochtjes en in het
bijzonder van de kleinkinderen. Hij was trots op zoon Wim, die
samen met zijn gezin de boerderij voortzette. Het tragische
overlijden van Wim betekende dan ook een onmetelijk verdriet,
maar op de een of andere manier zag hij Wim voortleven in de
zorg en het werk van Carolien en de kinderen voor de voortgang van de boerderij. Hij was dankbaar voor de nabijheid die
hij ondervond van Annemieke, Stan, Carolien en de kleinkinderen, na het plotselinge overlijden van Lies. Piet nam het leven
zoals het kwam. Een zaaier die zich niet liet tegenhouden door
tegenkrachten, maar vertrouwen had in de goede grond, die
vruchten voort brengt. Laten we hem zo dankbaar gedenken en
in liefde toevertrouwen aan de eeuwige vrede van God.
OVERLEDENEN SINT-PETRUS
14-11-2018

Jan van Rulo, 92 jaar
echtgenoot van Reina Rewinkel
Jan was een man van weinig woorden. Samen met zijn vrouw
met wie hij 65 jaar getrouwd was, woonde hij jarenlang op de
Pallande. Hij genoot van de natuur en zijn dieren om hem heen.
Tot het niet meer ging fietste hij graag de bossen in om te ge-
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nieten van de vogeltjes en de hertjes. Hij was trots op zijn gezin,
de kleinkinderen en achterkleinkind Saar, die op het laatst nog
een glimlach op zijn gezicht kon toveren. Na voorzien te zijn
geweest van het Sacrament der Zieken, is hij rustig heengegaan.
24-11-2018

Mien Smeets, 76 jaar
echtgenote van Kees van Overbeek
Mien is geboren in Swalmen en is haar hele leven de Limburgse
taal blijven spreken. In haar huwelijk met Kees kreeg ze twee
kinderen. Ze was een gezelligheidsmens. Ze hield van spelletjes
spelen met het gezin. Ook maakten ze samen uitstapjes en genoten van vakanties in Italië, Duitsland en Noorwegen. Ze genoot
van fiets- en wandeltochtjes in de natuur. Vooral door bossen en
hei, herfstkleuren waren bij haar favoriet. Door haar verminderde gezondheid moest ze veel inleveren. In het ziekenhuis heeft
ze gevochten voor haar leven, maar het heeft niet mogen baten.
30-11-2018

Annie Beekmans, 82 jaar
weduwe van Piet van Brunschot
Annie was een eenvoudige vrouw. Zeer gastvrij en zorgzaam
voor haar gezin. Ze was graag thuis en genoot als haar kinderen
en kleinkinderen bij haar waren. Ze was een ‘moederkloek’.
Borduren en quilten waren haar hobby’s. Ze hield van bloemen,
speciaal rozen hadden haar voorkeur. Met haar scootmobiel
maakte ze tochtjes naar familie en vrienden en ging ze op ziekenbezoek. Af en toe een weekendje weg naar zee of de Ardennen en een uitstapje met de Zonnebloem vond ze ook gezellig.
Te midden van haar gezin is ze rustig ingeslapen.
04-12-2018 Jo van Overbeek, 75 jaar
Jo was een zorgzame, betrokken, hartelijke vrouw. Ze was gastvrij en zette de deur, hart en handen wijd open voor iedereen.
Zorgzaam was ze voor haar ouders tot hun overlijden en voor
de jongere broers en zussen als een tweede moeder. Ze was de
spil van het gezin. Met haar broer Gerard bleef zij in de ouderlijke boerderij wonen aan de Rijkesluisstraat. Samen met hem
en een groepje trouwe vrienden fietste en wandelde zij naar
hartenlust. Zoals zij buurtte, haar sociale contacten had, hartelijk en oprecht betrokken was bij haar omgeving, zo blijft zij in
veler herinnering.
05-12-2018

Mia Deelen, 88 jaar
weduwe van Wim Valks
Mia hield van alle grote en kleine dingen in het leven, maar
vooral van haar gezin, klein- en achterkleinkinderen. Ze was
gastvrij en erg betrokken bij het wel en wee van iedereen. “Je
moet de mensen nemen zoals ze zijn”, was haar lijfspreuk. Door
te verhuizen naar de St. Jorisstraat kon ze haar onafhankelijkheid tot het laatst behouden, wat erg belangrijk voor haar was.
Na een ziekte van enkele maanden is ze rustig van ons heen
gegaan. Ze zal door velen gemist worden, maar de herinneringen blijven.
16-12-2018

Piet van den Elsen, 90 jaar
echtgenoot van Maria de Laat
Piet was een eenvoudige man, vader en opa. Zeer betrokken en
belangstellend.
Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je ver wilt komen, ga dan samen.
Onafscheidelijk waren ze van elkaar.
Onvoorwaardelijk waren ze er voor elkaar.
Onvoorwaardelijk was hij er voor de kinderen en kleinkinderen.
Onvergetelijk is zijn nagedachtenis.
18-12-2018 Harry van den Boom, 84 jaar
Harry was de tweede uit een gezin van vijf. Hij werkte bij zijn
ouders op de boerderij en bleef lang bij zijn moeder wonen. Na
verkoop van de boerderij ging hij in Oirschot wonen in zijn
droomhuis ‘Fata Morgana’, waar hij zich thuis voelde. Hij hield

APRIL 2019

van fikse wandelingen in de omgeving. Auto’s waren zijn grote
hobby. Alfa Romeo was zijn favoriet. Hij was een zakenman en
las er vele boeken over. De laatste jaren in St. Joris genoot hij
een prima verzorging en had hij een goede band met het personeel.
22-12-2018

Francien de Kroon, 86 jaar
echtgenote van Hendrik van der Hamsvoort
Francien was een zorgzame, lieve vrouw en moeder. Ze stond
altijd voor iedereen klaar. Haar gezin was het belangrijkst. Ze
was voor hen een voorbeeld, vol belangstelling en interesse. De
kleinkinderen waren haar grote trots, die ze graag verwende. De
laatste maanden ging haar gezondheid achteruit en in alle rust is
ze heen gegaan.
31-12-2018 Sjaan Verkooijen, 84 jaar
Het leven van Sjaan heeft altijd in dienst van anderen gestaan.
Als hulp in het grote gezin van haar oom en tante. Later werkte
ze bij het groente- en fruitbedrijf van ‘Den Bongerd’ in de winkel. Daarna kwam ze thuis om haar ouders bij te staan tot hun
overlijden. Sjaan bleef in het ouderlijk huis wonen en zo was zij
de spil van de familie. Zij was de zoete inval voor de achterneven en -nichten die bij haar altijd welkom waren. Nadat zij
getroffen werd door een onomkeerbare ziekte en naar een aanleunwoning verhuisde, bleef deze hechte band bestaan. Haar
hele familie denkt met dankbaarheid terug aan Tante Sjaan, een
fijne vervangster van moeder en oma.
02-01-2019

Toon Raaijmakers, 86 jaar
weduwnaar van Annie van Heerebeek
Toon was een eenvoudige man en vader. Hij werkte hard op
zijn boerderij totdat het bedrijf beëindigd werd. Samen met zijn
vrouw heeft hij bijna 60 jaar lief en leed gedeeld. Hij was trots
en belangstellend op zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was
supporter van Ajax, wat wel eens discussies opriep. Hij genoot
van de autoritjes op zondag en van de fijne gesprekken die hij
voerde met de kinderen. Dank zij de hulp van kinderen en team
Buurtzorg kon hij op zijn eigen vertrouwde plekje blijven wonen. Met Kerstmis genoot hij nog van het samenzijn met zijn
gezin. Zijn ziekte heeft hij moedig gedragen, nu is hij weer
verenigd met zijn vrouw.
17-01-2019

Miet Teraa, 95 jaar
weduwe van Gerrit de Kroon
Miet was een eenvoudige, zorgzame vrouw en moeder. Na jaren
in de Bremsteeg gewoond te hebben, verhuisde ze naar de
Mich. De Ruyterlaan waar ze erg moest wennen. Ze was een
sterke vrouw. Ze heeft veel lief en leed meegemaakt zoals het
overlijden van dochter Ria, schoonzoon Jan en haar man. Ze
ging echter niet bij de pakken neerzitten. Ze was een tevreden
vrouw, ze genoot van de gewone dingen in het leven zoals fietstochtjes maken en boodschappen doen. Ze was een belangstellende oma voor haar kleinkinderen. De band met haar familie
was haar dierbaar en kostbaar. Ze was een zelfstandige vrouw
totdat een onomkeerbare ziekte haar trof, waardoor ze opgenomen werd in het’Bijna Thuis’ huis. Daar werd ze liefdevol verzorgd. Ze knapte weer op en mocht weer naar huis, maar een
dag later is ze heel onverwacht heen gegaan.
09-01-2019

Miet van der Meeren, 95 jaar
weduwe van Harrie Renders
Miet was een optimistische zorgzame vrouw en moeder. Haar
gezin was haar lust en leven. Voor de kleinkinderen was ze een
lieve, belangstellende oma. Ze was niet moeilijk voor haar naasten en ze liet iedereen in zijn waarde. Ze was gastvrij en was
altijd in voor een kopje koffie en een praatje. In St. Joris was ze
goed op haar plaats en ze was dankbaar voor de hulp en zorg
die ze genoot. Ze streed tot het einde kwam. Haar laatste woorden waren: “het komt wel goed”.
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20-01-2019

Pieta Veraa, 102 jaar
weduwe van Hein Smits
Pieta was een sterke vrouw. Een goede moeder, schoonmoeder,
oma en grutje. Ze was eenvoudig en tevreden. Ze had zorg voor
haar gezin, de kippen, het varken en de koe. Ook besteedde ze
veel aandacht aan haar hondje. Ze was gelovig en ging regelmatig naar de kapel van de H. Eik om een kaarsje op te steken. Ze
genoot van de natuur en de vogels rondom haar huis aan de
Papenvoorden. Ze heeft tot aan haar einde thuis kunnen blijven
wonen. Ze is zacht en kalm heen gegaan, met achterlating van
vele mooie herinneringen.
21-01-2019

Piet der Kinderen, 86 jaar
weduwnaar van Pieta van Aarle
Piet was een eenvoudige, hardwerkende man, die zorg had voor
zijn gezin. Hij was trots op zijn moestuin, waar hij veel in werkte en van de oogst konden veel mensen meegenieten. Na het
overlijden van zijn vrouw leerde hij Marie kennen en samen
hebben ze nog een mooie tijd mogen beleven. Toen zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid minder werd ging hij wonen
in huize St. Joris. Daar keek hij dikwijls naar buiten en volgde
de vogels. Samen met zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij
gezellige tijden gekend, die nooit vergeten worden.
04-02-2019

Ad Wortel, 86 jaar
echtgenoot van Martha Stevens
Ad was een goede man, vader en opa. Samen met zijn gezin is
hij er dikwijls op uit getrokken, waarvan veel herinneringen
bewaard zijn gebleven. Hij was soldaat in hart en nieren, verbleef een jaar in Nieuw-Guinea en kwam later bij de cavalerie
terecht. Hij had veel hobby’s: de moestuin, de bijenbult, wandelen, het vrijwilligerswerk en de boerderij in Denemarken. Hij is,
rustig thuis in zijn vertrouwde omgeving te midden van zijn
naasten, rustig ingeslapen.
08-02-2019 Henk Berben, 75 jaar
Henk was een familieman. Dagelijks ging hij bij zijn zus en
broers op de koffie en was vol belangstelling voor de neven en
nichten. Hij was eenvoudig en optimistisch van aard, altijd
opgewekt en een graag geziene vriend voor velen. Je kon op
hem rekenen als het nodig was. Hij was ‘Mister Oirschot Vooruit’. Als voetballer speelde hij in het eerste elftal totdat hij vanwege blessures niet meer kon. Hij bleef bij de club als vlagger
en als coördinator voor de jeugd, die hij persoonlijk welkom
heette, zodat hij niet alleen de speler maar ook de ouders leerde
kennen. Ook bracht hij jarenlang het clubblad rond. Hij was
terecht erelid van de vereniging. In de parochie was hij actief
als uitvaart-acoliet en tuinman in de pastorietuin en op het kerkhof. Vijf jaar geleden werd hij ernstig ziek, maar als sterke,
sportieve man wist hij de ups en downs te overwinnen. Hij
leerde weer wandelen en fietsen, vele kilometers per dag. Helaas kwam door een verkeersongeluk abrupt een einde aan zijn
waardevolle leven. Henk, houdoe en bedankt!
12-02-2019

Thea van Mensvoort, 86 jaar
weduwe van Wim Brekelmans
Thea was een sterke vrouw, die wist wat ze wilde. Men wist wat
je aan haar had. Samen met Wim had ze een gezin van twee
kinderen. Ze werkte hard mee op de boerderij en later in het
caravanbedrijf. Ze was gastvrij, zorgzaam, grappig, hartelijk,
oprecht en sociaal. Ze was geliefd door velen. Ze genoot van de
bloemen- en moestuin. Samen met haar hulp kon ze het huishouden goed aan en ze genoot van vakanties samen met de
kinderen.
Verjaardagen werden uitbundig gevierd. Het overlijden van
haar man en schoonzoon deden haar veel verdriet. Toen haar
gezondheid minder werd, verhuisde ze naar zorginstelling Stanislaus in Moergestel. Daar was ze erg op zichzelf en had geen
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behoefte aan gezelschap. Haar kleinkinderen kwamen graag bij
haar. Ze was een gezellige lieve oma. Rustig is ze heengegaan.
18-02-2019

Maria van den Spijker, 93 jaar
weduwe van Kees Joannès
Maria was een flinke vrouw en goede moeder van twee kinderen. Haar gezin was haar alles en ze gaf hen veel liefde en
geborgenheid. Een groot deel van haar leven stond ze in de
electriciteitswinkel van haar man, waardoor ze veel mensen
kende en altijd voor hen klaar stond. Toen ze gepensioneerd
was kwam ze nog dagelijks in de winkel om bij haar zoon de
krant op te halen. Ze was een lieve oma voor de kleinkinderen
en ze heeft ook nog de komst van een achterkleinkind mogen
beleven. In huize St. Joris is ze rustig ingeslapen. Ze laat vele
mooie herinneringen na.
21-02-2019

Jan Smetsers, 64 jaar
echtgenoot van Riet van den Berk
Jan had het hart op de tong, recht door zee, zwart-wit. Dat was
hij ten voeten uit. Hij was eerlijk en had een eigen mening. Riet
en Jan waren 45 jaar samen en hadden een zoon. Ze woonden in
Boxtel en gingen regelmatig kamperen op de ‘Kanthoeve’ in
Bakel, waar ze vele vrienden maakten. Jan werkte bijna zijn
hele leven bij de Daf. Zijn collega’s waren belangrijk voor hem.
Later verhuisden ze naar Oirschot en kochten er een hond. Bij
de hondenclub werden Jan en Riet vrijwilliger. In 2018 werd bij
hem leukemie vastgesteld. Telkens kwam er wat bij en het ging
steeds een beetje slechter. Heel onverwachts is hij heen gegaan.
22-02-2019

Nellie van Stiphout, 79 jaar
weduwe van Henk Strijbosch
Nellie had een onbezorgde jeugd in Aarle-Rixtel. Daar leerde ze
haar man kennen en ze trouwden. Ze kregen een gezin van drie
kinderen. Door het werk van haar man kwam ze in Oirschot
terecht. Ze voelde zich hier goed thuis. Toen haar man na een
lang ziekbed overleed en de kinderen het huis uit waren, vond
ze nieuw geluk en ging ze in Dongen wonen. De relatie hield
echter geen stand, maar ze had wel een grote vriendenkring
opgebouwd. Rond haar 70ste jaar vond ze een geschikte woning
in Oirschot om te genieten van de kleinkinderen en familie, die
heel belangrijk voor haar waren. De laatste jaren onderging ze
veel ziektes. Het herstel was dikwijls ondragelijk en duurde
lang. Toch leerde ze leven met de gebreken van de ouderdom.
Heel plotseling is ze overleden.
25-02-2019

Jap van Overdijk, 84 jaar
weduwnaar van Riek van Zandbeek
Jap was een sportieve man, sterk en goedlachs. Hij werkte gedurende 40 jaar bij Daf Trucks. Tot zijn 65 ste was hij actief als
voetballer bij Oirschot Vooruit en later sloot hij zich aan bij het
klusteam. Hij genoot van zijn volkstuin. Hij stond altijd voor
iedereen klaar met hand en spandiensten, niets was hem teveel.
Voor de kleinkinderen was hij altijd in voor een spelletje. Met
trots en dankbaarheid blijft hij in onze gedachten.
02-03-2019

Ton Kamphuis, 85 jaar
weduwnaar van Liesbeth van Reusel
Ton was bij velen in Oirschot bekend vanwege zijn werk bij de
gemeente. Hij werd gewaardeerd om zijn vriendelijkheid, hulpvaardigheid en humor. De oorlog heeft een diepe indruk op hem
gemaakt, daarom wist hij het leven in vrijheid extra te waarderen. Hij was tevreden met wat hij had. Hij genoot van muziek,
puzzelen en het anderen naar de zin te maken. Hij was vrijgevig: hij deelde graag met anderen de kersen en de rozen uit zijn
tuin. Zijn gezin stond op nummer één. De kinderen, schoon- en
kleinkinderen blijven hem in dankbaarheid herinneren als een
lief en plezierig mens.

Sint-Petrus en H. Bernadette
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