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Kerststallen uit de hele wereld  

rond een ‘levende stal’  
 

Kerstmis... feest van vrede en verbondenheid rond het kind 

in de kribbe. Op zondag 22 december wordt dit tussen 

14.00 uur en 16.00 uur ver-

beeld met een levende kerst-

stal bij het parochiecentrum 

aan de Nieuwstraat.  

Tevens is er vanaf die dag in 

het Koetshuis bij het parochie-

centrum een expositie van 

kerststallen uit de verschillen-

de werelddelen te bewonde-

ren. Jacqueline van de Ven en 

Donnie Kerkhof hebben in de 

loop der jaren een indrukwek-

kende verzameling opge-

bouwd van stallen, gemaakt 

van heel verschillende materi-

alen en met heel uiteenlopen-

de technieken. Hun bonte verzameling brengt ons daarmee 

niet alleen in contact met het kerstverhaal, maar ook met 

de manieren waarop daar vanuit de verschillende culturen 

naar gekeken wordt.  

De kerststallencollectie in het Koetshuis is van zondag 22 

t/m zondag 29 december dagelijks te bezichtigen tussen 

14.00 en 16.00 uur.  

Wens- en herinneringsboom  
 

Bij de levende kerststal, die ná zondag 22 december wordt 

ingericht met beelden, komt ook een wens- en herinne-

ringsboom te staan. Daarin kunnen kinderen, jongeren en 

ouderen een persoonlijke kerstwens hangen of een 

herinnering aan iemand. Bijvoorbeeld een wens 

van beterschap voor iemand die ziek is, sterkte 

voor iemand die een moeilijke tijd doormaakt, 

vrede voor de wereld of voor het behoud van de 

schoonheid van de schepping. Alles wat er omgaat 

in de harten van mensen mag er een plek krijgen! 

Men kan de wens/herinnering thuis zelf op papier 

zetten, maar er zijn ook kaartjes en schrijfmateri-

aal bij de stal voorhanden, zodat u desgewenst ter 

plekke een wens kunt opschrijven en ophangen. 

 

Driekoningenzingen  
 

Op maandag 6 januari is het weer Driekoningen-

zingen. We verzamelen om 17.30 uur bij Sint 

Joris, waarna we het dorp in gaan om het driekoningenlied 

te zingen. De opbrengst gaat naar weeskinderen in Kenia. 

Op donderdag 19 december om 15.30 uur kunnen kinderen 

die meedoen een kroontje komen maken in het parochie-

centrum aan de Nieuwstraat nr. 17, onder begeleiding van 

de gezinsvieringengroep. Hopelijk gaan er véél ‘konings-

kinderen’ meedoen aan deze mooie traditie. 

 

Geloofsgesprek en adventswake  
 

Al een jaar of twee houden we in de parochie St. Petrus 

een maandelijks geloofsgesprek. We hadden vernomen dat 

er behoefte was om wat méér over verhalen uit de bijbel te 

weten, en daarom nam de pastoraatgroep het initiatief om 

een geloofsgesprek op te zetten. Vele jaren geleden was er 

het parochie-initiatief rond volwassen catechese, maar die 

werkgroep bestaat al geruime tijd niet meer. In de huidige 

vorm heet de activiteit ‘geloofsgesprek’.  

Elke eerste dinsdagavond van de maand komen een aantal 

mensen (10 tot 15 personen) van half 8 tot half 9 samen in 

de parochie aan de Nieuwstraat om onder leiding van de 

pastoor of de pastor het gesprek aan te gaan over het evan-

gelie van de zondag erop. We luisteren dan naar een stukje 

(klassieke) muziek, lezen wat teksten en het evangelie zelf 

en overdenken die een aantal minuten in stilte. Daarna 

wordt er koffie / thee gedronken en delen we met elkaar 

wat we in het evangelie verhaal tegen kwamen aan woor-

den die ons wat zeggen, of die moeilijk, bemoedigend, 

verrassend zijn. Dat delen met elkaar is niet verplicht, men 

mag gerust luisteren naar wat de ander te vertellen of te 

vragen heeft aan de pastores of aan elkaar. Vaak bemerken 

we dat we door het lezen en delen de schriftlezing beter 

gaan begrijpen. We sluiten de bijeenkomst af met een lied 

of weer een muziekstukje.  

Heeft u belangstelling om eens zo’n geloofsgesprek bij te 

wonen, dan bent u van harte welkom. 

 

Elke maand, behalve in de zomervakantie, wordt het bo-

vengenoemd geloofsgesprek gehouden. Maar er is nog een 

periode waarbij we het geloofsgesprek overslaan, en dat is 

in de weken van de adventswake en de veertig dagenwake. 

Beide wakes worden gehouden in de Petrusbasiliek, en wel 

in de koorbanken bij het Odulphusaltaar. Op de maanda-

gen 2, 9, 16 en 23 december a.s. houden we de adventswa-

ke, met als thema’s: Angst, Verwachten, Verlangen, Stil-

staan in het licht. We luisteren naar muziek, verhaal en 

teksten, kijken naar een beeldmeditatie rond het thema en 

ontsteken kaarsjes bij de kerststal. De bijeenkomsten, die 

steeds beginnen om 19.30 uur, duren uiterlijk 3 kwartier. 

Ook voor deze adventswakes bent u van harte welkom!  
 

DECEMBER2019 

 

 

 

 JAAR 



 

2 Sint-Petrus en H. Bernadette DECEMBER 2019 

Werelddag van de Armen,  

in het Koetshuis  
 

”De hoop van de armen is niet voor 

altijd verloren”. Dit was het thema 

van de Werelddag van de Armen 

die dit jaar plaatsvond op 17 no-

vember j.l. De paus ontleent het 

thema aan psalm 9. ”Deze psalm 

werd geschreven in een tijd van 

grote economische ontwikkelingen 

die, zoals wel vaker gebeurt, ook 

leidde tot sociale ongelijkheid”, 

schrijft de paus. 

 

”De situatie is niet veel anders dan 

vandaag de dag”, vervolgt hij. ”Eeu-

wen gaan voorbij, maar de situatie 

van rijk en arm blijft constant. Het is 

alsof de geschiedenis ons niets leert. 

De woorden van de psalm gaan niet 

over het verleden, maar over ons 

heden, zoals God daar naar kijkt”. 

Paus Franciscus noemt in dit verband 

families die op de vlucht zijn, wees-

kinderen die worden uitgebuit, jonge 

mensen zonder werk, slachtoffers van 

geweld, het leed van immigranten en 

daklozen. De Schrift doet een beroep 

op ons waar het gaat om de zorg voor 

de arme. Paus Franciscus: ”Waar we 

maar kijken, het woord van God wijst 

ons naar de armen, naar degenen die 

nood hebben aan de eerste levensbe-

hoeften, omdat ze afhankelijk zijn 

van anderen”. 

 

De Werelddag van de Armen werd 

door paus Franciscus ingesteld in het 

verlengde van het Heilig Jaar van 

Barmhartigheid (2016). De dag wordt 

elk jaar gehouden op de 33e Zondag 

door het Jaar (de één na laatste zon-

dag van het kerkelijk jaar).  

 

”Help mee om ervoor te zorgen dat 

niemand gebrek voelt aan nabij-

heid en solidariteit”. 

 

De parochie pakte deze boodschap op 

met een concrete activiteit en nodig-

de, via de Caritas van Oirschot, van 

Best en de Beerzen een aantal mensen 

uit die afhankelijk zijn van producten 

van de Voedselbank. De uitnodiging 

hield in dat hen een maaltijd werd 

aangeboden in het Koetshuis in de 

Nieuwstraat. 

 

Rond de 40 mensen werden getrak-

teerd op een kop heerlijke soep, 

broodjes met allerlei soorten beleg, 

peperkoek, koffie en thee, frisdrank 

en melk, en tenslotte velerlei soorten 

fruit. Er werd aan de diverse tafels 

niet alleen lekker gegeten, maar ook 

met elkaar kennis gemaakt en ge-

buurt. Een aantal kinderen die erbij 

waren speelden in de tuin of kleurden 

en tekenden. 

Namens de organisatie stond pastor 

Wilfred van Nunen stil bij de woor-

den van de paus en bij de feestdag 

van de H. Elisabeth van Thüringen, 

van wie het juist deze dag de herden-

kingsdag was. In haar tijd was zij, 

ondanks haar rijke afkomst, bezig met 

zorg voor de armen.  

Paus Franciscus is al vele jaren een 

voorvechter van aandacht voor de 

mensen die het minder hebben. Hij 

pleit voor hoop en betrokkenheid 

voor deze groep mensen, maar daar is 

volgehouden inzet voor nodig. Het 

doel van de Werelddag van de Armen 

is méér dan concrete hulp geven. De 

paus zegt: ”God heeft verschillende 

manieren en wegen om het hart van 

mensen te raken. Zeker, de armen 

komen naar ons toe, omdat we hen 

eten geven, maar wat ze werkelijk 

nodig hebben is meer dan ons aanbod 

van een boterham of warme maaltijd. 

De armen hebben onze handen nodig 

om ze op te tillen, onze harten om 

weer genegenheid te voelen, onze 

aanwezigheid om eenzaamheid te 

overwinnen. In één woord: ze hebben 

liefde nodig”. 

 

 

'Waar het Kerstkind  

ter wereld kwam' 
 

Waar het Kerstkind ter wereld kwam 

is in veel boeken te lezen; 

maar de geboorte had evengoed 

ook in ons buurt kunnen wezen: 

 

Zie daar het stalleke staan 

in een Brabants heideveld, 

of op een plekske natte grond 

waar het Kind de peppels telt. 

 

Langs de beken of bij het moeras 

waar de kraanvogels huizen, 

waar veengrond vol wollegras 

een donsbed weeft van pluizen. 

 

Ook in de Biesbosch is er plaats, 

te midden van geul en kreek; 

de griendwerker bezoekt het Kind 

in deez'ruig riet-rijke streek. 

 

Wáár in het Brabants bonte land, 

in het zand, onder de linden, 

in bos, ven, langs de rivier, 

de stal ook een plaats zou vinden... 

 

...het zou er hartelijk welkom zijn, 

en volkseigen warm onthaald; 

men fluistert 't Kerstgebeuren door, 

in elk z'n moers-spraak vertaald. 

 

Christianne van de Wal 

 
 

Dankbetuiging Lisette Liebregts 
 

Het Parochiebestuur van Sint-Odulphus van Brabant, de 

pastores en de redactie van ons Contactblad willen hier-

mee Lisette Liebregts-van de Wal hartelijk bedanken voor 

de bijna dertig jaar dat zij de gedachteniskruisjes van 

overleden parochianen en de doopschelpjes heeft gekalli-

grafeerd. Lisette heeft het altijd met veel verve gedaan. 

Zij geeft de tekenpen nu door aan haar opvolger, de heer 

Piet Smits, die we eveneens veel succes wensen met dit 

dankbare vrijwilligerswerk.  

Pieter van den Akker 

De tafel is gedekt om de gasten te 

ontvangen. 
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Nico Jansen, 

50 jaar collectant 
 

Nico Jansen is al 50 jaar collec-

tant in de St. Petrusbasiliek  

Daar willen we graag aandacht 

aan besteden, en dat zal gebeuren 

op zondag 15 december in de 

viering van half 11, waarbij u van 

harte welkom bent.  
 

Nico wordt die dag toevallig ook 

90 jaar, dubbel feest dus. 

Dankjewel Tonnie Hems 
 

Tonnie Hems is 30 jaar lid geweest van de siergroep. 

Namens de parochie heel hartelijk dank voor al die 

kleurrijke en groene aandacht. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOPELINGEN 

SINT-PETRUS en 

H. BERNADETTE 

 

29 september: 

Quin Haarbosch. 

 

06 oktober: 

Bibi Smulders. 

. 

 

 

 

13 oktober: 

Tijn Meulenbroek. 

. 

13 oktober: 

Ive Slot. 

. 

13 oktober: 

Nine Slot. 

 

 

 

 

20 oktober: 

Donna Hems. 

 

20 oktober: 

Luca Kaal.  

 

 

 

 

 

 

HUWELIJKEN SINT-PETRUS en H. BERNADETTE 

31 augustus: Laurens van Beers en Eline Coppelmans. 

 

JUBILEA SINT-PETRUS en H. BERNADETTE 

01 september: 60-jarig huwelijk Jan en Miet Verhagen. 

 

OVERLEDENEN SINT-PETRUS 

 

23-08-2019 Kees Mattheeuwse, 87 jaar 

 echtgenoot van Mariet van Kroonenburg 

Kees was een man van weinig woorden, waar je op kon 

bouwen. Hij werkte bij de gemeente Eindhoven, legde tuin-

tjes aan en hield mede het kerkhof bij. Na zijn pensionering 

ging hij dikwijls de Bestse hei op om te jagen. Ook hield hij 

van voetbal, bij Best Vooruit was hij lang terreinknecht en 

genoot van het voetbal van zijn kinderen en kleinkinderen.  

 

Toen het tijd werd om kleiner te gaan wonen, kocht hij een 

weiland, waar hij schapen, hertjes en kippen liet lopen. Daar 

fietste hij dan 2 à 3 keer per dag naar toe om ze te verzorgen. 

Zijn gezondheid werd minder, daarom verhuisden hij en zijn 

vrouw samen naar St. Joris, waar ze het goed naar de zin 

hadden. Een goede man, trotse vader en opa is van ons heen 

gegaan. 

 

01-09-2019 Herman Onland, 65 jaar 

Herman had een positieve instelling. Hij was liefdevol en 

zorgzaam. Hij was een bekwame werker bij de gemeente. 

Hij hield van de natuur en wandelde graag. Ook hield hij van 

bloemen. Hij was een echte gildebroeder bij gilde St. Joris. 

Hij was tamboer en danser. Altijd was hij aanwezig en zeer 

behulpzaam bij hand- en spandiensten. Zijn zangtalent was 

te horen bij de Mixed Voices, waar hij een trouw lid van was 

en bij de Cantorij. Hij was geliefd bij iedereen, was altijd 

vriendelijk en belangstellend. Na een onomkeerbare ziekte is 

hij rustig ingeslapen. 

 

08-09-2019 Nellie Craenen, 73 jaar 

 echtgenote van Jos van Diesen 

Nellie hield van het leven en van mensen om haar heen. In 

de winkel van haar man zwaaide zij de scepter en stond de 

klanten met raad en daad bij. Ze had een hechte band met de 

buurtgenoten en had vele vrienden in binnen- en buitenland. 

Ze hield van verre vakanties en bezoek aan theater. Ze ge-

noot van bloemen. Haar grote trots en vreugde waren de 

kleinkinderen, die dicht in de buurt woonden en vaak op 

bezoek kwamen. Jos en Nellie waren vijftig jaar getrouwd, 

maar door haar ziekte kon het feest niet doorgaan. Nellie was 

een vrouw met een hart van goud. 

 

09-09-2019 Bets van der Made, 84 jaar 

 echtgenote van Jan van Hout 

Bets was een lieve zachtaardige vrouw die aan iedereen, die 

het nodig had, aandacht gaf. Ze was trots op haar man, kin-

deren en aangetrouwden. Ze genoot van de kleinkinderen en 

volgde hun leven en studies met belangstelling. Een groot 

Kopij Contactblad  voor Pasen 2020  kunt u tot uiterlijk  
1 maart 2020 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 
 

mailto:parochieblad@petrusparochie.nl
mailto:parochieblad@bernadetteparochie.nl
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verdriet was het overlijden van dochter Ans. Ze rechtte haar 

rug en ging verder met het leven. Ondragelijke pijn aan haar 

been sloopte haar. Berustend nam ze afscheid. Het is goed 

zo, nu kan ze rusten. 

 

16-09-2019 Bertha van der Aa, 96 jaar 

 weduwe van Noud Saris 

Bertha woonde in de Pallande en zorgde voor haar ouders. 

Ze wist van aanpakken en was als een tweede moeder voor 

haar nichtjes en neefjes, die naast haar woonden. Ze trouwde 

met Noud en betrokken een nieuw huis waar ze gelukkig 

waren. Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar een 

kleinere woning, waar ze haar vrienden en familie kon ont-

vangen. Ze werd getroffen door Alzheimer, haar wereld 

werd steeds kleiner en ze kon niet meer zelfstandig blijven 

wonen. Ze werd opgenomen in ‘Amalia’ in Oirschot en was 

dankbaar voor de liefdevolle hulp en zorg die ze genoot van 

familie en het personeel van ‘Amalia’. Rustig is ze heenge-

gaan. 

 

26-09-2019 Rens van der Aa, 95 jaar 

Rens was een eenvoudige man. Zijn hele leven woonde hij in 

de Pallande. Hij was geliefd in de buurt. Zijn werk bestond 

uit boeren: het verzorgen van vee en de akkers. Zijn werk 

deed hij met zorg en toewijding. Met zijn Belse knol reed hij 

graag de Mortelen in om van het natuurschoon te genieten. 

Het nieuws en de actualiteiten-programma’s op t.v. volgde 

hij met interesse. Door de steun van familie en thuiszorg kon 

hij thuis blijven wonen. Daar was hij heel dankbaar voor, al 

kon hij dat niet goed laten merken. Na een val is hij opge-

nomen in het ziekenhuis en na voorzien te zijn van het  

Sacrament der Zieken, is hij rustig ingeslapen.  

 

11-10-2019 Maya Alleleijn, 89 jaar 

 weduwe van Jeffie van de Voort 

Maya was een eenvoudige, gelovige vrouw. Ze genoot van 

de kleine dingen in het leven. Samen met haar man kreeg ze 

een mooi gezin van een zoon en dochter. Voor hen zorgen 

zag ze als haar levenstaak. Ze deed dat liefdevol en plichts-

getrouw. Daarnaast leverde ze diverse hand- en spandiensten 

in haar omgeving. Ze hield van schilderen en zag de mooie 

natuur, die ze vastlegde op het canvas. Ze was een belang-

stellende oma voor de klein- en achterkleinkinderen. De 

laatste jaren moest ze geestelijke en lichamelijke krachten 

inleveren. Om dichter bij haar kinderen te zijn verhuisde ze 

vanuit Epen naar ‘Amalia’. Daar kreeg ze de liefdevolle zorg 

die ze nodig had. 

 

14-10-2019 Lia van de Ven, 68 jaar 

 echtgenote van Harry Jansen 

Lia was een moedige vrouw, die ondanks tegenslagen door-

ging. Ze had een broze gezondheid en moest steeds inleve-

ren. Door haar slechte zicht was ze jarenlang afhankelijk van 

zorg van haar man, kinderen en Buurtzorg. Ze had een sterk 

geloof in Maria en ging jaarlijks op bedevaart naar Lourdes. 

Ze hield van bloemen en muziek. Ook genoot ze van vakan-

ties in het Zwarte Woud en Italië. De kleinkinderen beteken-

den veel voor haar. Ze is rustig temidden van haar naasten 

uit het leven weggegleden. 

16-10-2019 Corrie van Nunen, 95 jaar 

 weduwe van Piet van Hattem 

Corrie was een eenvoudige, tevreden vrouw en moeder van 

een groot gezin. Klein van stuk met een positieve instelling. 

Het zorgen voor haar gezin zag ze als levenstaak. Ze was 

verdrietig over het overlijden van haar zoon op jonge leef-

tijd, maar ook dankbaar voor de goede dingen in het leven. 

Een hoogtepunt was de bedevaart naar Lourdes met het hele 

gezin, toen ze 85 jaar geworden was. Ze had veel devotie 

voor Maria. Ze was een lieve belangstellende oma en de 

familieband betekende veel voor haar. Na de ziekenzegening 

is ze op ver gevorderde leeftijd heen gegaan. 

  

17-10-2019 Bertha Hoosemans, 82 jaar 

 weduwe van Piet Spanjers 

Bertha was een vrouw met een broze gezondheid. Zij werd 

door haar man, tijdens zijn leven, liefdevol verzorgd.  

Samen met de kinderen werd er veel ondernomen, altijd te 

voet of met de fiets. Na het overlijden van haar man heeft 

zoon Wout de verzorging voor zijn moeder overgenomen. Ze 

was blij met eenvoudige dingen en ook haar schoonzoon 

hoorde er vanaf het begin bij. Ze was een lieve oma en de 

kleinkinderen werden door haar verwend. De laatste twee 

jaar woonde ze in de ‘Nachtegaal’, omdat het geheugen haar 

in de steek liet. Haar zoon kwam iedere middag om een eind-

je met haar te gaan wandelen. Ondanks tegenslagen bleef ze 

toch altijd vrolijk en positief. 

 

22-10-2019 Truus Kerkhof, 88 jaar 

 echtgenote van Peter de Leest 

Truus had een fijne jeugd in Best. Zij ontmoette Peter en ze 

trouwden in 1956. Ze kregen een gezin van 5 kinderen. He-

laas moesten ze Caspar afgeven. Samen met haar man ge-

noot ze van vakanties in Duitsland en Oostenrijk. Gezellig 

wandelen en uit eten vond ze fijn. Haar kinderen en klein-

kinderen waren alles voor haar en toen ze superoma mocht 

worden vond ze dat helemaal geweldig. Ze was een zachte, 

lieve vrouw en ze genoot ervan als het hele gezin bijeen was 

op zondag. Haar man en kinderen zijn dankbaar voor de 

liefde die ze van haar hebben ondervonden. Zij zullen haar 

missen. 

 

26-10-2019 Nel van der Hamsvoord, 92 jaar 

 weduwe van Jan van de Kerkhof 

Na een fijne jeugd en met veel plezier gewerkt te hebben 

trouwde ze met Jan en ging bij haar schoonouders inwonen. 

Zij zorgde voor de kippen en de varkens. Er kwamen twee 

dochters, later gevolgd door schoonzonen en kleinkinderen. 

Zelfs achterkleinkinderen kwamen in haar leven waar ze 

trots op was. Een grote klap kreeg ze toen haar man over-

leed. Ze vond het moeilijk om door te gaan, omdat ze bang 

was als ze alleen was. Daarom kreeg iedereen die binnen 

kwam een gastvrij onthaal. Samen met vriendinnen heeft ze 

vele kilometers gefietst. Ook het dameskoor was een belang-

rijke bezigheid. Bijna veertig jaar heeft ze daaraan deelge-

nomen, altijd aanwezig. Helaas ging haar geheugen steeds 

verder achteruit en werd ze opgenomen in ‘Amaliazorg’. 

Daar werd ze goed en liefdevol verzorgd. Daar was ze heel 

dankbaar voor. 

 


