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STARTVIERING 2021
Elk nieuw parochie-werkjaar starten we al sinds vele jaren
met een startviering. We laden ons weer op om met z’n allen zorg te dragen voor onze parochie, zeker na de zo onzekere en zware tijd van het laatste anderhalf jaar. De
startviering vindt altijd plaats in september. Vorig jaar, in
2020, is de startviering door de coronabesmettingen en de
vele maatregelen niet doorgegaan, maar dit jaar gaan we
het graag weer oppakken.
U bent allen van harte uitgenodigd voor de startviering van
2021. Het thema is: Samen op weg, met hoofd, hart en
handen, en daarbij doelen we zeker op de vele vrijwilligers
die de parochie dragen. Maar ook willen we in deze viering aandacht schenken aan de oproep voor nieuwe vrijwilligers. Het parochieblad van St-Odulphus van Brabant
zal hier eveneens veel aandacht aan schenken.
De startviering is op zondag 12 september, om 10.00 uur
in de Basiliek, en er zal zeker rekening gehouden worden
met de nog steeds geldende maatregel van anderhalve meter afstand. Ook het Bernadettekoor, dat de viering opluistert, zal zich aan deze maatregel houden.
Na de startviering zal er in de pastorietuin koffie/thee worden geschonken, bij slecht weer vindt dit in de basiliek
plaats. Van harte welkom op 12 september!
De pastoraatgroep Oirschot / Spoordonk.
JAAR

NEE tegen plastic soep
Jaarlijks belanden er miljoenen plastic flesjes in de natuur. Daarvan komen er veel in het oppervlaktewater
en uiteindelijk in zee terecht.
Na vele jaren worden grotere stukken
plastic afgebroken tot zogenaamde
microplastics. Kleine deeltjes die in
de voedselketen terecht komen. De
Plastic Soup Foundation voert actie
tegen dit mondiale probleem door
voorlichting en gesprek met bedrijven
en overheden. Nu er sinds kort statiegeld zit op kleine plastic flesjes, willen we het goede werk van deze stichting steunen.
Het past helemaal in de geest van de
pauselijke encycliek ‘Laudato Si’
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over de zorg van ons gemeenschappelijk huis, de aarde. We geloven dat de
schepping van God is en dat deze
vraagt om respect en zorgzaamheid.
Er staat een kliko in het kerkportaal
waar iedereen plastic statiegeldflesjes
in kan doen. Het statiegeld wat deze
opleveren wordt gedoneerd aan de
Plastic Soup Foundation. De eerste
lichting van de kliko na een paar weken leverde zestig kleine en zes grote
PET-flessen op. Samen goed voor
meer dan een tientje binnen een
maand. We willen er een doorlopende
actie van maken.
Doe mee, verzamel flesjes en neem
ze mee naar de kerk!
Pastor Wilfred van Nunen.
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Kledinginzameling Oirschot
zaterdag 18 september
voor ’t pastoor Vekemansfonds
Het Vekemansfonds is in 1983 in Oerle
opgericht door de toenmalige pastoor Gerard Vekemans. Hij zamelde geld in,
voornamelijk giften, voor de Zusters Ursulinen uit Tildonk in België die in India
de kasteloze kinderen in de armste gebieden onderdak en onderwijs wilden geven.
De bekendste zuster uit de orde van de Ursulinen was moeder Theresa; zij was wereldwijd bekend om haar inzet voor de
armste der armen in India. Pastoor Vekemans bracht het geld toentertijd zelf naar
de zusters in Tildonk, opdat er niets aan de
strijkstok bleef hangen! Meer info over de
mogelijkheden voor het doneren van een
bijdrage of sponsoren van een kind op
www.vekemansfonds.nl
Bijdrage door het inzamelen van kleding kan
ook. Omdat ook dit jaar de zomeravondmarkten
geen doorgang kunnen vinden, worden de inwoners van Oirschot, Spoordonk, de Beerzen en Best in de
gelegenheid gesteld om hun overbodige kleding aan het
Vekemansfonds te geven.

Deze kleding kan ingeleverd worden bij het Parochiecentrum aan de Nieuwstraat 17 op zaterdag 18 september
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bestuursleden en andere
vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de spullen in dank
aan te nemen.
De jaaropbrengst van ingezamelde kleding,
jaarlijks ongeveer 50.000 euro, gaat naar projecten van de zusters Ursulinen in India. Zij
dienen elk jaar enkele projecten in die door het
bestuur van het Vekemansfonds beoordeeld
worden. Deze aanvragen variëren van de
bouw en/of van een hostel waar de kinderen
door de week kunnen verblijven, een aanbouw van een Highschool, de aanschaf van
een schoolbus, schoolmeubilair en computers tot het verzorgen van naailessen, lesgeld voor vervolgopleidingen voor jonge
meisjes en het betalen van een dokter in
een door het fonds gefinancierd gebouw.
Evenals vorig jaar ontvangt iedereen die
kleding inlevert een gratis lot. Voor de
winnaars zijn wederom mooie prijsjes beschikbaar. De prijzen zijn gratis beschikbaar gesteld door bedrijven en organisaties. Wij nemen uw overtollige kleding en schoeisel graag in ontvangst.
Zet het op de kalender: zaterdag 18 september van 10.00
uur tot 16.00 uur

DOPELINGEN
OIRSCHOT en
SPOORDONK

17 juli:
Djáni van Hooff.

25 juli:
Sam v.d. Vleuten.

27 juni:
Marie Kemps.

17 juli:
Hailey van Hooff.

25 juli:
Loek v.d. Staak.

OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK
26-06-2021 Romana van der Vorst, 72 jaar
echtgenote van Martien Bressers
Toen Romana Martien leerde kennen had ze twee kinderen uit
een vorig huwelijk en Martien had er ook twee. Samen hebben
ze ruim dertig jaar genoten van het samengestelde gezin. Ze genoot van de jaarlijkse vakanties naar o.a. Hongarije. Ook was ze
erg bedreven in ‘origami’ en heeft veel kunstwerkjes gemaakt.
Romana heeft een aantal herseninfarcten gehad en uiteindelijk
aan de gevolgen hiervan overleden.
05-07-2021 Corrie van der Aa, 90 jaar
weduwe van Janus Roefs
Corrie was een echte Oirschotse. Samen met haar man kreeg ze
een warm gezin van drie dochters, waarvan er eentje helaas
overleden is. Ze heeft altijd hard gewerkt in het loonbedrijf van
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haar man. Daarnaast heeft ze het huishouden gedaan. Ze was
heel proper. Na het overlijden van Janus ging ze niet bij de pakken neerzitten, maar ging dóór. Ze hield van het verenigingsleven bij gilde St. Joris, het bridgen en het buurten met belangstelling voor iedereen. Ze genoot van de klein- en achterkleinkinderen. Een hersenbloeding werd haar fataal en na het ontvangen van de ziekenzegening is ze rustig heengegaan.
12-07-2021 Doortje van der Schoot, 92 jaar
weduwe van Frans de Haas
Doortje, een moeder, grootmoeder, buurvrouw en vriendin met
gastvrije tafel, scherpe zinnen en zachte eisen, waarmee ze door
Oirschot en omstreken ging. Van boerderij tot kaartclub en kerk
is zij een trouwe deelgenoot en belangrijke verbinder geweest in
het leven van haar vier kinderen, acht kleinkinderen, een achterkleinkind en zeven broers en zussen. Zij was nieuwsgierig tot het
einde toe.
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