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Vastenactie 2022: Je land is je leven 
 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het te-

ken van het beschermen van landrechten van inheemse 

volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als 

voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 

 

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf 

werken aan hun waardigheid én beschikken over de moge-

lijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun 

gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld bin-

nen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de 

rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht 

hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun 

sekse of afkomst. 

In Oirschot zetten wij dit jaar projecten van de Vastenactie 

in de schijnwerpers.  

De Landelijke Vastenactie vraagt onze aandacht voor een 

groot onderwerp, namelijk het belang van landrechten 

voor lokale mensen in Guatemala, Brazilië en Libanon. De 

lokale mensen in die landen delven vaak het onderspit te-

genover overheden en grote bedrijven die hun kostbare 

grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn. 

In Guatemala is dat de bouw van waterkrachtcentrales in 

de belangrijkste rivier voor de Maya´s. 

In Noordoost Brazilië kunnen boeren onvoldoende voed-

sel produceren, omdat ze ieder moment verdreven kunnen 

worden.  

In Libanon hebben 884.000 Syrische vluchtelingen geen 

plek om te wonen, leven zij in kampen, is er onvoldoende 

eten, geen school voor de kinderen en geen werk voor de 

volwassenen.  

Over dit grootse thema: ‘Je land is je leven’ heeft Petra 

Janssen, Regio-

coördinator van 

de Bisschoppe-

lijke Vastenactie, 

op 7 maart in ’t 

Zand een bijzon-

dere presentatie 

gegeven. Ze ver-

telde eerst over 

de situaties van 

de inheemse vol-

keren in ge-

noemde landen, 

met name in Gua-

taemala en in 

Noordoost Brazi-

lië. Van beide 

projecten had ze filmpjes die voor zich spraken. Ze gaf ons 

een kijkje in het leven van de Maya vrouw Juana Ical, die 

met haar gezin zware tijden heeft gekend totdat, na veel 

onderhandelingen met de betrokken overheidsinstanties en 

dankzij de samenwerking tussen lokale NGO’s en de hulp 

van internationale ontwikkelingsorganisaties, zij, met an-

dere getroffen families, erin geslaagd is samen land te 

pachten. 

In Noordoost Brazilië wonen veel boeren zonder landrech-

ten en zij produceren onvoldoende, omdat ze er de materi-

alen niet voor hebben. Ze lopen constant gevaar om te 

worden verjaagd, waardoor investeren in gereedschap en 

andere benodigdheden riskant is.  

De groep verbouwt alleen snelgroeiende gewassen om in 

een minimaal levensonderhoud te kunnen voorzien, met 

ondervoeding als gevolg. Maar ook daar is het gelukt, na 

jarenlange gesprekken met landbouworganisaties, om de 

boeren weer wat grond te geven, waarop ze kassen kunnen 

bouwen voor méér opbrengst. De steun van de Vastenactie 

is onontbeerlijk.  
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 JAAR 

Gebed voor  

Oekraïne:  
 

God,  

met lege handen sta ik voor U. 

Onmachtig ook, 

nu het ene land het andere binnenvalt. 

Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen, 

maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen. 

Met lege handen sta ik hier voor U. 

Zend uw Geest van Wijsheid: 

dat zij het inzicht geeft  

aan hen die dit geweld kunnen stoppen. 

Zend uw Geest van Kracht: 

dat zij hen, die beslissingen kunnen nemen 

de moed geeft de vredeweg te kiezen. 

Zend uw Geest van Barmhartigheid:  

dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien, 

en met barmhartigheid blijven behandelen, 

dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn. 

En, 

God, 

zendt uw Geest van Troost: 

dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen 

die geraakt worden door de oorlog en het geweld. 

 

God,  

dat vraag ik U. 

Amen.  
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Helaas was er na al het 

boeiende wat Petra ver-

telde, geen tijd meer om 

foto’s uit Libanon te laten zien.  

In Oirschot is het Vastenactie project opgenomen in de 

lijst van doelen van de Goede Doelen Week. Dit jaar wordt 

de Goede Doelen Week in het voorjaar gehouden, om pre-

cies te zijn in de week van 4, 5 en 6 april. Dat betekent dat 

het nog in de Vastentijd valt en hopelijk is dat een extra 

stimulans om het Vastenactieproject goed te ondersteunen.  

Een volgende keer laten we weten hoeveel er voor de Vas-

tenactie is opgehaald.  

 

 

Titus Brandsma heilig verklaard  
 

Paus Franciscus zal op 15 mei de Nederlandse Karmeliet 

Titus Brandsma, die op 26 juli 1942 om zijn verzetsdaden 

door de nazi’s werd vermoord, heilig verklaren.  

Titus Brandsma was theoloog, journalist en martelaar, en 

werd in 1985 al zalig verklaard. Hij is de eerste journalist 

die door de Rooms-Katholieke kerk als heilige mag wor-

den vereerd.  

Hij werd in 1923 hoogleraar aan de Katholieke Universi-

teit Nijmegen, waarvan hij ook rector magnificus was. Al 

vroeg besefte hij het gevaar van het opkomende socia-

lisme. Hij gruwde van het geweld en de rassenwaan. Na de 

Duitse bezetting bezocht hij op verzoek van aartsbisschop 

de Jong de katholieke media. Alles moest worden gedaan 

om nationaalsocialistische propaganda in katholieke 

nieuwsbladen te voorkomen. De Duitse bezetter durfde de 

Utrechtse aartsbisschop niet aan te pakken. Maar pater Ti-

tus werd gearresteerd en uiteindelijk afgevoerd naar con-

centratiekamp Dachau en daar vermoord. 

Er worden momenteel in Nederland en Rome verschil-

lende initiatieven ontplooid om Titus Brandsma onder de 

aandacht te brengen. Zo is ook het boekje: Van Titus 

Brandsma tot Edith Stein, “Veertig dagen bidden heiligen 

en martelaren” uitgegeven.  

Daarin vinden we o.a. de volgende tekst van Titus 

Brandsma: 

 

Gewoon helpen 

Kniel neer voor het Gelaat van God 

in je broeder. 

Ben ik de hoeder van mijn broeder? 

Ik ken hem toch niet? 

Ik heb geen contact met hem…. 

Ja, je bent de hoeder van je broeder. 

Schep contact. 

Niet vragen. 

Niet omzien. 

Niet oordelen. 

Gewoon helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPELINGEN 

OIRSCHOT en 

SPOORDONK 

6 februari: 

Elena van Gerven. 

 

25 februari: 

Anoek Vosters. 

 

OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK 

 

14-11-2021 Jacqueline van den Wittenboer, 87 jaar 

 weduwe van Wim Verkooijen 

 partner van Wim van der Steen 

Bescheiden, vlijtig, vrolijk en altijd een goed verzorgd uiter-

lijk. Ze was een energieke, hardwerkende vrouw en zorgzame 

moeder voor haar 4 kinderen. Toen haar man Wim vroegtij-

dig kwam te overlijden, brak een moeilijke tijd aan. Jacque-

line was een echte doordouwer en haar positieve karakter 

hielp haar om overeind te blijven. Ze ondervond veel steun 

van haar vriendin Marian. Dat Gods wegen ondoorgrondelijk 

zijn openbaarde zich met het ontluiken van een nieuwe ver-

bondenheid met opnieuw een Wim. Samen hebben ze mooie 

jaren mogen beleven en hebben veel van de wereld gezien. 

Ook in de omgeving genoten zij van gezellige uitstapjes met 

familie, met als hoogtepunt de jaarlijkse familiedag in de 

Winter-Efteling. Ritme en regelmaat waren erg belangrijk 

voor haar. Het bijwonen van de mis in de kerk en de bezoek-

jes aan de H. Eik gaven haar houvast. De foto’s van haar dier-

baren hadden een centrale plek in haar huis op ’t Vrijthof. We 

geloven dat ze nu voor altijd in vrede is met haar overleden 

dierbaren. 

 

23-11-2021 Leonie van Rijen, 74 jaar 

 weduwe van Wil van Kastel 

Leonie was een sterke vrouw met grote levenskracht en ver-

trouwen. Ze was optimistisch en zag overal wel een licht-

puntje in donkere dagen. Na haar huwelijk begon ze een kap-

salon en leefde ze mee met het wel en wee van haar klanten, 

waarmee ze jarenlang vriendschapsbanden onderhield. Ze 

werd moeder van een zoon en een dochter.  

Inleveren kopij    
Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap 
kunt u tot uiterlijk 8 augustus a.s. inleveren bij het paro-
chiesecretariaat: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder 
vermelding: plaatselijk katern Contactblad;  
of via E-mail:  parochieblad@petrusparochie.nl 

mailto:parochieblad@petrusparochie.nl


 

APRIL 2022 R.K. Geloofsgemeenschap Oirschot en Spoordonk 3 

Zij betekenden alles voor haar en vooral Ido, een jongen met 

veel beperkingen, had veel zorg nodig. Toen haar man op 45-

jarige leeftijd overleed, kwam de zorg helemaal op haar 

schouders terecht en dat deed ze fantastisch.  

In sommige mensen raakte Leonie teleurgesteld omdat ze zel-

den of nooit iets van hen hoorde, maar anderzijds ondervond 

ze veel steun en liefde, vooral van dochter Sita, die ze dage-

lijks in haar nabijheid had. Na het verlies van Ido kwam ze 

meer aan zichzelf toe. Ze was bescheiden en tevreden met het 

leven. De komst van schoonzoon Niels bracht nieuwe kleur in 

haar leven en hebben mooie momenten gebracht. Leonie 

heeft haar leven op haar vertrouwde plek mogen voltooien. 

 

02-12-2021 Hélène van Haaren, 91 jaar 

 weduwe van Cees den Ouden 

Hélène was altijd zeer begaan met het wel en wee van de 

mensen om haar heen en had de gave om met iedereen in ge-

sprek te gaan. Geschoold als onderwijzeres gaf ze haar leer-

lingen en de mensen om haar heen sturing, gevraagd of onge-

vraagd. 

Ze was open, eerlijk en recht door zee. Vasthoudend ook daar 

waar ze vond dat het nodig was. Maar altijd vanuit een liefde-

vol hart. We zijn dankbaar voor alles wat zij voor haar naas-

ten en zoveel andere mensen betekend heeft. Ze zal gemist 

worden. 

 

04-12-2021 Antoon Vennix, 88 jaar 

 echtgenoot van Joke van Zelst 

Antoon was een hardwerkende man en vader. Betrouwbaar 

met verantwoordelijksheidsgevoel. Na zijn werkzame leven 

heeft hij zich via allerlei vrijwilligerswerk verdienstelijk ge-

maakt voor de gemeenschap. Hij werd een van de kartrekkers 

van de K.B.O. en diende hij de belangen van de Oirschotse 

ouderen op tal van manieren.  

Hij was trots op de door hem verkregen en verdiende titel: 

“Vrijwilliger van het jaar”. Hij hield van stilte en van de na-

tuur, had oog voor de vogels en maakte vele fietstochtjes naar 

de kapel van de H. Eik. Hij was zorgzaam en dankbaar. Hij 

leefde als opa mee met het wel en wee van de kleinkinderen. 

De laatste jaren deed dementie zijn intrede en werd hij afhan-

kelijk van zorg, die hem gegeven werd door zijn vrouw en 

Amalia-zorg. Hij laat vele mooie herinneringen na. 

 

15-12-2021 Jo van Lieshout, 94 jaar 

 weduwe van Piet Sanders 

Jo was een lieve moeder die geen verschil maakte tussen haar 

kinderen en de aangetrouwden. Ze was betrokken bij allen en 

werd op handen gedragen.  

Ze was sterk, dapper en gastvrij. Ze had geen gebrek aan ge-

zellige praatstof en ging ook een discussie niet uit de weg. Ze 

hield ook van dieren, haar kippen en honden die door haar 

verzorgd werden. Na het overlijden van haar man pakte ze 

weer snel de draad op en was ze veel van huis.  

 

Ze bezocht dikwijls haar broers en zussen om niet alleen thuis 

te moeten zijn. Haar auto gaf haar de vrijheid en onafhanke-

lijkheid die ze nodig had. Rond haar 92ste begon ze de regie te 

verliezen en na een korte ziekenhuisopname heeft ze enkele 

maanden door moeten brengen in een verzorgings- verpleeg-

huis. Na een zeer liefde- en begripvolle verzorging is ze zacht 

en vredig ingeslapen. 

 

20-12-2021 Tonnie van Vugt, 95 jaar 

 weduwnaar van Dora van Alphen 

Tonnie was een intelligente, belezen man en vader van vijf 

kinderen en belangstellende opa van zes kleinkinderen. Hij 

was een buitenmens en boer in hart en nieren. Hij werkte hard 

op zijn bedrijf. In zijn diensttijd volgde hij de kaderopleiding 

en werd als onderofficier uitgezonden naar Indonesië. Hij 

heeft veel van Nederland gezien en na de overname van de 

boerderij ging hij met zijn kleinzoon naar Mozambique, waar 

zijn dochter werkte. Hij heeft zijn vrouw tot haar overlijden 

liefdevol verzorgd. Hij oordeelde en veroordeelde niet. Hij 

liet iedereen in zijn waarde. Zijn lijfspreuk bestond uit vier 

woorden: Adieu, strijd voor gezin, bedrijf, volk en vaderland. 

 

24-12-2021 Fons Wagemakers, 75 jaar 

 echtgenoot van Geertje Hagemeijer 

Fons was trotse vader van drie dochters en een geweldige opa 

van zes kleinzonen. Een opa die graag grapjes uithaalde en 

van wie alles mocht en alles kon. Zijn grote liefde was Geer-

tje, zijn steun en toeverlaat. Hij gaf op geheel eigen wijze 

kleur en richting aan zijn leven en die van anderen Een onge-

neeslijke ziekte is hem fataal geworden. De herinneringen 

aan deze bijzondere man zullen altijd in ons hart bewaard 

blijven.  

 

25-12-2021 Annie Smetsers, 78 jaar 

 echtgenote van Kees Smetsers 

Annie was een vrouw met wilskracht en doorzettingsver-

mogen. Ondanks pijn in haar rug en reuma stond ze altijd 

voor iedereen klaar. Ze was een zorgzame vrouw, moeder en 

oma, liefdevol en hartelijk. Ze hield van het huishouden doen 

en was altijd bezig. Samen met haar man maakte ze vele 

fietstochten en bezocht regelmatig de H. Eik om kaarsjes te 

branden. Ook hield ze van tuinieren, bloemschikken en taar-

ten bakken. Heel onverwacht is ze overleden. 

 

30-12-2021 Cees Hop, 75 jaar 

 echtgenoot van Ria Romme 

Heel bijzonder, heel gewoon. 

Gewoon een heel bijzondere man. 

 Onze herinnering 

 een lege plek, een groot gemis 

 Een fijne herinnering is 

 al wat er nog is 

Waar ben je nu, vragen wij ons af 

Wij voelen nog de liefde 

Die jij ons gaf. 

 Wij zullen je missen in dit leven 

 En altijd om je blijven geven. 

 

02-01-2022 Jo van der Meijden, 95 jaar 

Jo was een eenvoudige vrouw. Ze kon heel hartelijk en lief 

zijn, maar ze was ook wel eens koppig en onbereikbaar. Als 

jonge vrouw groeide ze op de boerderij op, waar ze het zware 

werk deed. Haar leven bestond uit werken en zorgen. In de 

laatste jaren dat ze in de Agnes van Kleefstraat en Sint-Joris 

woonde, heeft ze veel zorg en aandacht mogen ontvangen. 

Ondanks haar beperkingen wist ze toch banden van vriend-

schap te smeden. Ze heeft 38 jaar met veel plezier gezongen 

bij ‘De Naklank’, waarbij Maria-liedjes haar favoriet waren.  
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Haar schoonzus Tonnie, neef Cor en mantelzorgster Hannie 

zullen haar ongetwijfeld missen. Ze is vrij plotseling heen ge-

gaan. 

 

18-01-2022 Cor Erven, 91 jaar 

 echtgenote van Jan de Groot 

Cor was een lieve, zorgzame, trouwe, gastvrije vrouw en 

moeder. Ze stond altijd klaar voor iedereen en heeft hard 

meegewerkt op de boerderij. Bij het gezamenlijk hooien met 

de buren stond altijd de koffie klaar. Na het werkzame leven 

werden veel ritjes per fiets en met de auto gemaakt door de 

Kempen. Het wekelijkse zwemuurtje vond ze ook heel gezel-

lig. Ze had een grote devotie voor Maria en bezocht dikwijls 

Lourdes, waaraan ze ook vrienden overhield. Het 60-jarig hu-

welijksfeest en haar 91ste verjaardag heeft ze als hoogtepunt 

ervaren. Na een val met als gevolg een gebroken heup heeft 

ze het Sacrament der Zieken heel bewust meegemaakt en in 

het bijzijn van haar man is ze rustig ingeslapen. 

 

20-01-2022 Paul Aarts, 76 jaar 

Paul was een positieve man. Hij was beter bekend onder de 

naam Paultje Kruijssen, omdat hij een kleinzoon was van opa 

Jan. Zijn moeder trouwde in 1955 met Bernard Aarts, waar-

door hij de naam Aarts kreeg. Na een moeilijk huwelijk werd 

de scheiding uitgesproken en kwam Paul met zijn moeder in 

de Agnes van Kleefstraat wonen. Daar was hij gelukkig. Na 

het overlijden van zijn moeder ging het bergafwaarts met 

Paul en werd hij onder curatele gesteld. Hij woonde resp. in 

Liempde, Haaren en Vught. Daar werkte hij op een zorgboer-

derij met de dieren en speciaal de kippen, zolang zijn gezond-

heid dat toeliet. Hij ging graag mee met georganiseerde va-

kantiereizen en met de tandemtochten. Het hoogtepunt voor 

hem was het bezoek aan Lourdes in 2018. Hij was een trouwe 

bezoeker van de kerk en de H. Eik en was tevreden met zijn 

sigaretje, borreltje en muziek. Na de ziekenzalving is hij rus-

tig ingeslapen en is hij weer samen met zijn moeder en opa. 

 

21-01-2022 Philippe Champeau, 72 jaar 

 partner van Elly Dankers 

Geboren in de Franse hoofdstad op 22 juni 1949 verloor hij 

op jonge leeftijd al zijn moeder en had hij geen zorgeloze 

jeugd. Als jongeman wilde hij zijn eigen koers varen, ook let-

terlijk, door bij de marine te gaan. Hij kwam terecht in Tou-

lon aan de Middellandse zee. De zee zou hem altijd blijven 

trekken en boeien. Het moet aanvankelijk een grote teleur-

stelling voor hem geweest zijn dat hij zijn arm brak en dien-

tengevolge niet mee op oefening kon met een onderzeeër.  

Echter door een bizar en noodlottig ongeluk kwamen alle in-

zittenden, zijn kameraden, om het leven. Een ingrijpende er-

varing die zijn leven zonder meer getekend heeft. Tijden van 

vreugde heeft Philippe gekend door vader te mogen worden 

van Laurent, en later schoonvader van Léopolde en opa van 

Charlie Chang. Zijn partner Elly en zijn familie en collega’s 

kenden hem als een hartelijke man met een gezond gevoel 

voor humor, zorgzaam, sociaal, met een brede interesse voor 

de samenleving, de politiek, voor alles wat er zich in de we-

reld afspeelt. 

 

22-01-2022 Riet Vingerhoets, 81 jaar 

 weduwe van Sjaak Kemps 

Riet is vanwege het overlijden van haar ouders opgegroeid bij  

een oom en tante waar ze een gelukkige jeugd heeft genoten.  

Op de huishoudschool leerde ze koken, naaien en poetsen, 

waar ze later veel plezier van heeft gehad. Samen met haar 

man genoot ze van haar gezin met twee kinderen en later van 

de zeven kleinkinderen. Ze werkte hard in het gezin en ver-

zorgde de dieren op de boerderij.  

 

Door de jaren heen kreeg ze borst- en darmkanker, maar ze 

knokte zich er dapper door heen. Na het overlijden van haar 

man moest ze alleen verder en het kostte haar tijd om het le-

ven weer vorm te geven. Ze kreeg meer vrijheid en sloot zich 

aan bij clubjes en koren. Na een paar valpartijen, waarbij ze 

haar elleboog en arm brak kwam ze na een revalidatie weer 

graag naar huis. Door corona vielen veel sociale contacten 

weg en werd ze eenzaam. Op zorgboerderij Wilton’s Hof ge-

noot ze van het samen zijn met anderen. Helaas werd haar ge-

zondheid minder en is ze toch nog plotseling overleden. De 

herinnering aan deze sterke vrouw blijft. 

 

12-02-2022 Harrie van Oirschot, 99 jaar 

 weduwnaar van Jo van den Tillaart 

Harrie was een eenvoudige man, vader, schoonvader en opa 

die van de natuur hield. Zijn hobby’s waren de jacht, het bil-

jarten en PSV. Rondom zijn huis moest alles tiptop in orde 

zijn en hij wandelde graag langs het kanaal met zijn hond 

Laika. Hij was ruim 75 jaar lid van gilde St. Joris, als tam-

boer, danser, hoofdman en erehoofdman, waarvoor hij een 

onderscheiding heeft ontvangen. Hij was recht voor zijn raap. 

Ook heeft hij verliezen meegemaakt, maar ging nooit bij de 

pakken neer zitten. Tot het laatst hebben de kinderen hem bij-

gestaan. Heel rustig is hij ingeslapen. 

 

25-02-2022 Piet Bierkens, 75 jaar 

 echtgenoot van Sjan van Kemenade 

Piet woonde zijn hele leven op de boerderij in Straten. Hij 

was sterk en werkte hard voor de boerderij om alles draaiende 

te houden. Hij hield ook van paarden en van zijn moestuin. 

Hij was graag onder de mensen en was een fanatiek kaarter. 

Helaas liet de gezondheid hem al vroeg in de steek en werd 

hij beperkt in zijn doen en laten en vrijheid. Het niet meer 

kunnen helpen op stal, deed hem pijn. Zijn wil om te leven 

was groots, maar lichamelijk ging het niet meer. Tot het laatst 

heeft hij gestreden en heeft hij op een mooie manier afscheid 

kunnen nemen. 

  

25-02-2022 Willem Rijnen, 100 jaar 

 weduwnaar van Elisabeth Neggers 

Willem is geboren in Spoordonk op het Geeneind, waar hij 

van jongs af aan zorgde voor het vee. Na schooltijd werd hij 

boerenknecht en na het overlijden van zijn moeder betrokken 

ze een boerderij aan de Proosbroekweg, waar hij zijn vrouw 

leerde kennen. Hij was vader van 6 kinderen, waarvan de 

jongste dochter op jonge leeftijd overleed.  

Hij was een harde werker: naast de boerderij reed hij de eier 

kar, werkte aan de rijksweg en sleepte ’s winters stormhout 

uit de bossen. Hij fietste naar de Bossche markt voor het ko-

pen van een koe of vaars. Na zijn 65ste stopte hij met melken 

en hielp de kinderen waar hij maar kon.  

 

Hij kreeg een Belgische knol en fokte daarbij vele veulens.  

Afgelopen zomer heeft hij zijn 100ste verjaardag nog gevierd. 

 


