
SEPTEMBER 2022 R.K. Geloofsgemeenschap Oirschot en Spoordonk 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monumentale Smits-orgel 

in de Sint-Petrusbasiliek 

is aan een grote opknapbeurt toe 
 

 

Het monumentale Smits-orgel van de Sint-Petrusbasiliek 

in Oirschot is het grootste van de nog bestaande orgels ge-

bouwd door de beroemde orgelbouwer Franciscus Corne-

lius Smits uit Reek. Het was origineel ontworpen voor en 

geplaatst in de Sint-Pieterskerk in den Bosch naar voor-

beeld van het orgel van de Sint-Jan in deze stad. Het werd 

eind 1846 begin 1847 opgeleverd. Op 1 januari 1972 werd 

de Sint-Pieterskerk gesloten. Na rijp beraad werd besloten 

om het orgel over te plaatsen naar Sint-Petruskerk in Oir-

schot. In 1976 werd begonnen met de opbouw van het or-

gel. Hierbij werden de pijpen weer teruggebracht op de 

oude toonhoogte, gestolen pijpen werden vervangen door 

nieuwe en gestolen ornamenten werden opnieuw gemaakt 

en de tractuur werd weer in de oude mechanische stijl her-

steld. Na ruim 45 jaar is het orgel toe aan een grote op-

knapbeurt: de blaasbalgen moeten hersteld worden, de 

windvoorziening moet worden nagekeken, het pijpwerk 

moet worden schoongemaakt en waar nodig hersteld, de 

orgelkast moet worden gereinigd waarbij schimmel en 

houtworm worden bestreden, de steminrichting van het or-

gel moet worden nagekeken, de claviatuur en register-

knoppen moeten gerepareerd worden en de frontpijpen 

moeten opnieuw worden voorzien van tinfolie. Als dat al-

lemaal is gedaan, kan het orgel weer decennia lang in zijn 

volle glorie te gebruiken en te bewonderen zijn. 

 

Voor de werkzaamheden is veel geld nodig, vooral van-

wege de vele uren van deskundige arbeid die hiermee ge-

paard gaan. Het totale bedrag is geschat op ongeveer 

320.000 Euro. Bij verschillende cultuurfondsen wordt een 

verzoek voor subsidie ingediend. Ook u kunt helpen door 

geld te storten in de speciale collectebus in de kerk of op 

rekening NL57 RABO 0162 6596 87 t.n.v. R.K. Parochie 

Sint-Odulphus van Brabant, onder vermelding van Bij-

drage Smits-orgel. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Gerard Beenker, (voorzitter parochiebestuur). 

 

Het Bernadettekoor is niet meer 
 

Het Bernadettekoor is niet meer, jammer maar helaas. Zo-

als bekend is Dirk 

Bullens verhuisd naar 

Oploo, en zonder 

hem, onze  dirigent, 

organist, ging het niet 

meer lukken. Nog even heeft Wim Jansen als organist het 

koor kunnen begeleiden. Maar Wim is helaas door ziekte 

daartoe niet meer in staat.  

Ook de coronatijd heeft er voor gezorgd dat er leden zijn 

gestopt.  Wel hebben enkele leden de overstap gemaakt 

naar het koor ‘De Naklank’. Daar zullen zij hun stem nog 

laten horen.  

Namens de parochie wil ik alle leden en oud-leden van het 

Bernadettekoor nog 

bedanken voor hun 

inzet en zang in de 

vele H. Missen in de 

Bernadettekerk en la-

ter in de Basiliek in Oirschot.  

Op 8 sept. zal er nog een laatste bijeenkomst zijn in het 

koetshuis om een lang bestaan van dit koor waardig en ge-

zellig af te sluiten. 

Namens de pastoraatgroep Toos Habraken. 
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KINDERKOOR TRIANGEL 
 

Behalve het Bernadettekoor, kan ook het 

kinderkoor ‘Triangel’ o.l.v. Rianne Kes-

sels, niet meer door met repeteren en zin-

gen. De reden daarvan is dat er veel te weinig koorleden 

zijn, slechts 4/5 meisjes. Tot heden zijn alle pogingen om 

nieuwe leden te werven vergeefs geweest. 

Maar de leden die er zijn, willen met de dirigente wel 

doorgaan als een zgn. ‘projectkoortje’. Dat wil zeggen dat 

er bij speciale gelegenheden als Kerstmis, een Eerste Com-

munieviering, ed. wel gezongen kan worden. Maar het we-

kelijks repeteren en het regelmatig zingen bij allerlei (kin-

der)vieringen is niet meer mogelijk, zolang er zo weinig 

koorleden zijn. Wij wensen ‘Triangel’ alle goeds en veel 

succes met haar nieuwe taak. 
 

 

 

 

 

 

 

DOPELINGEN OIRSCHOT/SPOORDONK 

 

12-03-2022: Valérie Spijkers. 

 

03-04-2022: Zoë van den Bosch. 

 

24-04-2022: Lucas Thijs. 

 

08-05-2022: Felin van de Wal. 

 

15-05-2022: Mexx Witlox. 

 

22-05-2022: Feline van Hek. 

 

19-06-2022: Louie Smits. 

 

26-06-2022: Nomi van Vroenhoven. 

 

10-07-2022: Sil Coppus. 

 

24-07-2022: Luuk Dekkers. 

 

07-08-2022: Noah Leenderts. 

HUWELIJKEN OIRSCHOT en SPOORDONK 
 
20-05-2022 Robert Janssen en Charlotte van Diesen. 
 
OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK 
 
05-03-2022 Marie Spanjers, 92 jaar 
 weduwe van Frans Vogels 
Marie en Frans hebben elkaar leren kennen bij de H. Eik. Na hun 
trouwen gingen ze in Best wonen op de boerderij van de familie 
Vogels en kregen een gezin van zes kinderen. Later verhuisden 
ze naar het Slingerbos in Oirschot. Ze voelden zich daar hele-
maal thuis en waren zeer betrokken bij buurtvereniging “de Hei-
kneuters”, wat Marie de naam “koningin van de Hei” opleverde. 
Samen met haar man en kinderen ging ze dikwijls de bossen in 
met de huifkar en paard “Klutje” ervoor.  
Eind jaren tachtig verhuisden ze naar het dorp, ook daar hadden 
ze het goed naar de zin. Na het overlijden van haar man betrok 
ze een aanleunwoning in St. Joris. De klein- en achterkleinkin-
deren betekenden veel voor haar en ze genoot van elk bezoek. 
Ze is 92 jaar mogen worden, het is mooi geweest. Dat waren 
haar eigen woorden. 
 
08-03-2022 Leentje van Laarhoven, 86 jaar 
 weduwe van Noud Coppelmans 
Leentje kwam uit een gezin van zes kinderen, geboren en geto-
gen in Oirschot. Ze was een eenvoudige en bescheiden vrouw. 
Jarenlang werkte ze op de kleuterschool. In 1966 trouwde ze met 
Noud. Ze was zorgzaam en altijd in de weer. Samen vormden zij 
een twee-eenheid en trokken er dikwijls met de fiets op uit. Na 
het overlijden van haar man pakte ze de draad weer op. Ze wan-
delde graag met haar hondje. Ze was gastvrij en iedereen was 
welkom bij haar. Na het breken van een heup verhuisde ze van 
de Dekanijstraat naar St. Joris waar ze rustig is ingeslapen. 
 
16-03-2022 Mientje van Kollenburg, 94 jaar 
 weduwe van Albert Termeer 
Mientje kwam uit een groot gezin. Samen met haar man had ze 
vijf kinderen. Ze was zorgzaam en zelfredzaam. Zingen was haar 
grote passie. Jarenlang zong ze bij het Oirschots Gemengd Koor 
en werd benoemd tot erelid. Ze heeft het volgehouden tot de de-
mentie haar trof.  
Ze verhuisde naar St. Joris en was blij met de bezoekjes van de 
kinderen, kleinkinderen en vriendinnen. Ze is heel rustig ingesla-
pen. 

16-03-2022 Hannie van Cuyck, 79 jaar 
 weduwe van Klaas Diekema 
Hannie groeide op aan de Bestseweg in Oirschot. Na haar huwe-
lijk met Klaas uit Groningen, woonde zij, genoodzaakt door zijn 
werk, door heel Nederland. Ze had een stevige band met haar 
tweeling-zus, ging samen met haar gezin op vakantie en hadden 
dagelijks contact. Haar nichtjes beschouwden haar als tweede 
moeder door wie ze flink verwend werden. Ze was trots en be-
trokken. Na het overlijden van haar man woonde ze op een ap-
partement in Oisterwijk. Ze werd ziek en na opname in het zie-
kenhuis in Tilburg en het hospice in Dronten is ze rustig heen 
gegaan. 
 
17-03-2022 Henriëtte de Lau, 76 jaar 
 weduwe van Louis Cauberg 
Henriëtte was een sterke vrouw. Ze kwam uit een gezin van vijf 
kinderen waarvan de vader al vroeg overleden was. Na haar hu-
welijk met Louis kwam ze in Oirschot in de van Beeckstraat wo-
nen en kregen zij twee kinderen. Ze had een hechte band met 
haar familie. Door het plotselinge overlijden van haar man op 
40-jarige leeftijd moest zij zelf voor het inkomen zorgen. Ze 
werkte hard. Haar grote rijkdom waren haar kleinkinderen met 
wie ze ging winkelen en waar ze trots op was. Ze was gelovig en 
stond iedereen terzijde, brandde graag een kaarsje bij Maria. Ze 
werd ongeneeslijk ziek. Ze onderging dapper met volle moed de 
chemo en bestralingen. Ze was dankbaar dat haar kinderen haar 
zo goed mogelijk en liefdevol hebben bijgestaan. 
 
24-03-2022 Cisca van den Biggelaar, 89 jaar 
 weduwe van Willem van den Heuvel 
Cisca was een hardwerkende vrouw en trots op haar gezin. Ze 
kon moeilijk haar gevoelens tonen. Samen met haar man maakte 
ze mooie reizen naar o.a. Lourdes, Luxemburg en Oostenrijk. Ze 
maakte ook de kleding voor haar zelf en voor de kinderen. Toen 
de kinderen uit huis waren, gingen ze kleiner wonen. Ze werd 
hulpbehoevend en verhuisde naar St. Joris. Ze genoot nog van 
kleine wandelingetjes. Toen de dementie toesloeg kwam ze te-
recht op de gesloten afdeling “de Nachtegaal”, waar ze nog drie 
jaar liefdevol verzorgd werd. Op haar 89ste verjaardag is ze over-
leden. 
 
07-04-2022 Henk van Loon, 50 jaar 
 partner van Lisette Verkuijlen 
Gilde St. Joris, seizoenkaart PSV, Formule 1, Lisette, 25 jaar sa-
men, wonen aan de Montfortlaan, huis verbouwen, geboren en 
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getogen in Oirschot, handig, nauwkeurig, fanatiek gedreven, 
winnen, papa van Femke en Ellen, Heijmans, 2de wereldoorlog, 
Normandië, Australië, Zuid-Afrika, Dubai, hockey-coach, zorg-
zaam, genieten van tuin en vijver, nachtmens, lekker uitslapen, 
goed team samen, snacks, oudjaars wandeling, Straten kermis, 
hoop, tegenvaller, geen zicht op beterschap, uitbehandeld…. 
RUST ZACHT! 
 
08-04-2022 Afram Georgis, 82 jaar 
 echtgenoot van Iris Peara 
Geboren in Shaqlawa (Irak), vader van drie kinderen, 
overleden in huize St. Joris in Oirschot. 
   ”Ik ben de verrijzenis en het leven. 
   Wie in Mij gelooft, zal leven, 
   ook al is hij gestorven, 
   en ieder die leeft in geloof aan Mij, 
   zal in eeuwigheid niet sterven.” 
   Johannes 11: 25-26 
 
13-04-2022 Jo Brabers, 85 jaar 
 weduwe van Jan Vromans 
Jo was een hardwerkende, eenvoudige vrouw en moeder van 
drie kinderen. Ze werkte samen met haar man op de boerderij in 
Tilburg. Later verhuisden ze naar de Kattenberg in Spoordonk 
waar de boerderij werd voortgezet. Nadat haar man overleden 
was en de kinderen het huis uit waren, had ze meer tijd voor zich 
zelf. Ze was gastvrij en genoot van de bezoekjes van vrienden, 
familie, kennissen en buren. Dankzij de hulp van kinderen en 
Buurtzorg is ze tot het laatst op haar eigen stekje kunnen blijven 
wonen. 
 
25-04-2022 Jan van Hersel, 83 jaar 
 echtgenoot van Jo de Brouwer 
Jan was een eenvoudige man, vader van twee kinderen en trotse 
opa. Recht toe, recht aan. Hij leefde als “God in Frankrijk”. Hij 
was eigenwijs, koppig, bourgondisch, eerlijk, nieuwsgierig, met 
humor. Hij hield van paarden en was een echte handelaar. Bij 
Gilde “Sancta Barbara” was hij standaardruiter en heeft daarvoor 
diverse prijzen gewonnen. Ook was hij goed in schieten op een 
plaatje of vogel, wat hem de titel “koning” en diverse onder-
scheidingen opleverde. Door diabetes had hij een broze gezond-
heid, waardoor hij regelmatig opgenomen werd in het zieken-
huis. Hij werd prima verzorgd door zijn vrouw, kinderen en 
Buurtzorg. De laatste dagen verbleef hij in het “Bijna Thuis 
Huis” en is rustig ingeslapen. Een markante mens is heen ge-
gaan. 
 
26-04-2022 Josine Theeuwes, 92 jaar 
 weduwe van Gérard van Kollenburg 
Josine kwam uit Rucphen en was een echte studiebol. Ze hield 
van taal en literatuur. Ze leerde Gérard kennen, woonde in 
Heemstede en later in Brabant. Ze kregen drie kinderen en Jo-
sine werd huismoeder met als hobby’s Franse les, weven en 
yoga. Ze bezorgde de kinderen een leuke en zorgeloze jeugd. Ze 
kon met Gérard genieten van fietstochten rond Oirschot. Hij was 
een prater en zij de stille kracht. Dankzij haar liefde kon Gérard 
ondanks de ziekte van Alzheimer thuis blijven en daar overlij-
den.  Daarna hoefde zij niet veel meer, aan de (klein)kinderen, 
Volkskrant en boeken had ze genoeg. De laatste jaren vond ze 
haar rust in Zaandam, dicht bij de jongste kleinkinderen. Haar 
boek was uit. 
 
03-05-2022 Dien van Lijssel, 88 jaar 
 echtgenote van Jan Smetsers 
Dien was een hardwerkende, sterke vrouw, moeder en oma. Sa-
men met Jan vormde ze een goed team met respect voor jong en 
oud. Ze was kordaat en was dagelijks in café “’t Vrijthof” waar 
ze de regie voerde en overzicht had.  
Ze zorgde en kookte bij feesten en bij condoleances waren er de 
koffietafels. Er kwam niemand iets te kort. Ze had een sterke 
band met de familie, speciaal met haar zus waarmee ze goede 
gesprekken had.  

Haar kinderen en kleinkinderen bewonderden haar zeer. Ze hield 
van mooie dingen en bewaarde alles, van theelepeltjes tot be-
waarblikken en attributen van het koninklijk huis. Na een her-
senbloeding begon ze langzaam weer op te krabbelen, maar het 
mocht niet baten. Een dappere vrouw is heen gegaan. 
 
14-05-2022 Kees Habraken, 79 jaar 
 echtgenoot van Toos van Roovert 
Kees was een actieve, levenslustige man, vader en opa. Hij hield 
van PSV, Spoordonkse Boys, motorraces, biljarten, fietsen en 
wandelen. Met de kinderen kluste hij bij alle verhuizingen en 
verbouwingen. Hij was eenvoudig, genoot van vriendschappen 
en was humoristisch en had een groot hart. Het verlies van zijn 
dochter was een zware dobber, maar met enorme veerkracht kon 
hij weer door. Voor de kleinkinderen was hij een lieve, trotse 
opa. De laatste jaren waren zwaar voor hem. Hij was ziek en 
kreeg steeds meer te verwerken. Samen met het gezin kon hij het 
aan. Heel onverwachts is hij overleden en weer verenigd met 
zijn dochter Elly. 
 
23-05-2022 Mien Machielsen, 78 jaar 
 weduwe van Matthias Harks 
Mien kwam uit een groot gezin. Ze werkte in een groentewinkel 
en later op de schoenfabriek. Ook zorgde ze voor haar ouders en 
de jongere kinderen. Ze trouwde met Matthias en kreeg twee 
kinderen. Het noodlot sloeg toe in 1984 met het overlijden van 
haar man. Het gemis heeft haar altijd parten gespeeld en ze 
kreeg wel eens een relatie, maar het werd nooit als met Matthias. 
Ze ging dapper door en genoot van dansen en het bezig zijn in de 
tuin. De komst van kleinkinderen gaf een nieuwe glans aan het 
leven en later werd ze ook nog super oma, waar ze geweldig 
trots op was. Veel steun en hulp kreeg ze van haar huishoude-
lijke hulp en ze was gek met de kat. Ook ging ze graag naar de 
zorgboerderij om te kaarten en genieten van de medemensen. Op 
het laatst is het snel gegaan en werd het duidelijk dat we af-
scheid moesten nemen. Nu is ze weer verenigd met haar man 
Matthias die ze zo lang heeft moeten missen. 
 
23-05-2022 Lies van den Bors, 88 jaar 
 weduwe van Jan Oppers 
Lies kwam uit een groot gezin. Toen ze trouwde ging ze in het 
ouderlijk huis wonen aan de Boterwijksestraat. Ook zus Jo 
woonde bij haar. Jo deed het werk binnenshuis en Lies zorgde 
voor de buitenboel. Ze was eenvoudig en samen met Jan fokte ze 
honden, mestte ze varkens, kuikens, ganzen en kalkoenen. Ze 
was gastvrij en je kon altijd langs komen voor koffie en een spe-
culaasje. Ze was gelovig en ging dikwijls naar de H. Eik om een 
kaarsje te branden. Ze was trots op de kleinkinderen en speelde 
en tekende met hen. Toen haar zus Jo overleden was ging ze de-
menteren en kwamen de lichamelijke klachten. In het bijzijn van 
haar zonen is ze rustig ingeslapen. 
 
25-05-2022 Annie Wijckmans, 94 jaar 
 weduwe van Piet van den Hoven 
Annie was een bescheiden, zorgzame vrouw. Vaak op de achter-
grond met een grote liefde voor haar man, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Ze had altijd een warme belangstelling voor 
iedereen.  
Ze hielp waar nodig was, steeds begeleid met een weesgegroetje 
en haar “kruuske”. Ze genoot van het oma zijn. Betrokken met 
het wel en wee van de ander, zette zij zich jarenlang met hart en 
ziel in voor het Rode Kruis en bood ze velen een luisterend oor 
en troostende woorden. Nu is ze weer samen met haar man bij 
“os Lieve Hier”. 
 
31-05-2022 Hanneke Boonman, 76 jaar 
 echtgenote van Coen Baarslag 
Hanneke was een gezellige zorgzame vrouw, moeder en oma. In 
haar werkzame leven was ze secretaresse. Ze was geïnteresseerd 
in iedereen. Samen met het gezin hield ze van wandelen en kam-
peren in de bergen. Graag hield ze zich bezig met koken, naaien, 
worstenbroodjes en jam maken. Ook tuinieren en bloemschikken 
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waren haar hobby’s. Ze zal door haar man, kinderen, kleinkin-
deren en vrienden gemist worden. 
 
05-06-2022 Josephine Blankers, 72 jaar 
Josephine was een sterke vrouw. In haar leven heeft ze het niet 
gemakkelijk gehad. Ze was een lieve vrouw met een hart van 
goud. Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen. Ze is on-
verwachts overleden en heeft nu rust gevonden bij haar zoon 
Nikki. 
 
17-06-2022 Zuster Mirjam van de Heilige Elia, 75 jaar 
 Diny Huis in ‘t Veld  
Voor haar intrede in de Karmel van Drachten werkte Diny als 
kraamverzorgster in vele gezinnen. In het klooster als zuster 
Mirjam heeft ze zich ten volle ingezet voor alles wat op haar 
weg kwam. De Karmel in Drachten werd gesloten en zij ver-
huisde naar de Karmel in Arnhem waar ze haar gebedsleven 
voortzette en veel taken op zich nam. Toen de Indonesische zus-
ters kwamen heeft zij hen de Nederlandse keuken geleerd. Daar 
openbaarde zich de ziekte van Alzheimer, waardoor ze meer ver-
zorging nodig had. Ze werd opgenomen in “Blijendaal”, de Kar-
mel in Oirschot. Daar werd ze met veel liefde verzorgd, daar was 
ze heel dankbaar voor. Medezusters en bewoners genoten van 
haar blijmoedigheid, zij was een voorbeeld voor velen. Toch nog 
onverwachts is ze heen gegaan. 
 
19-06-2022 Betsie Smolders, 89 jaar 
 weduwe van Wim Berkers 
Betsie was een zorgzame, hartelijke en wijze vrouw. Samen met 
haar man had ze vier kinderen. Een groot deel van haar huwelijk 
woonde ze in Best. Bij haar was iedereen welkom en ze toonde 
altijd belangstelling. Ze was een goede naaister en kleding voor 
de kinderen en haarzelf werd door haar gemaakt. Ze hield van 
zwemmen en wandelen, ook de Vierdaagse werd door haar gelo-
pen. Vakantie met het gezin vierde ze op een camping in de 
buurt. Ze was een trotse moeder en een lieve oma voor de klein-
kinderen. De laatste jaren woonde ze in een appartement in Oir-
schot. Ze had een diep geloof en een grote devotie voor Onze 
Lieve Vrouw van de Heilige Eik, waar ze dikwijls een bezoek 
bracht. Nu is ze weer verenigd met haar man en laat vele mooie 
herinneringen na. 
 
22-06-2022 Lambert van den Wittenboer, 79jaar 
 echtgenoot van Ans van Osch 
Lambert (Lambiek) was een veelzijdig geliefd persoon: 
man, vader, opa, spontaan, raadsheer, pretoogjes, familieman, 
markant, Cantorij, Country Roads, collegiaal, bourgondiër, ijsje 
eten, tongfilet, grote trom, open huis, vrijwilliger, spontaan, le-
vensgenieter, besluiteloos, gekke bekken, wilskracht, levensge-
nieter, treinen, hoogste woord, trots, glimlach, Philips, H. Eik, 
alles uit het leven gehaald. 
Hij zal door velen gemist worden, maar herinneringen blijven! 
 
24-06-2022 Leny van den Hout, 69 jaar 
Leny was een zorgzame belangstellende moeder en trotse oma. 
Ze heeft voor haar ouders gezorgd tot aan hun dood. Later ging 
die zorg over naar haar broers. Ze was gastvrij en had altijd tijd 
voor een kopje koffie en een praatje. Ze was een echte Spoor-
donkse persoonlijkheid.  Jarenlang zette zij zich in als gastvrouw 
bij dorpshuis “den Deel”.  
Zij zorgde ervoor dat iedereen zich welkom voelde en hield alles 
schoon. Als vrijwilligster in hart en nieren zette zij zich in voor 
de “Bernadette-stichting” en stichting dorpshuis “Hart van 
Spoordonk”. Ze is onverwachts overleden en laat veel bijzondere 
herinneringen na. 
 
27-06-2022 Bert Beekmans, 84 jaar 
Bert groeide op als boerenzoon. Samen met zijn broer Jan runde 
hij een aantal jaren de boerderij. Snel werd echter duidelijk dat 
hij geen boer in hart en nieren was. Via de Heidemij kwam hij 
terecht bij de plantsoenendienst in Eindhoven waar hij het prima 
naar zijn zin had. Hij hield van de natuur en het buitenleven. Hij 

werkte graag in zijn moestuin en was zuinig op het gereedschap. 
Hij vond bezoek gezellig, maar kon ook goed alleen zijn. Ontel-
bare kilometers in Oirschot en wijde omgeving heeft hij afgelegd 
met zijn fiets en scoot-mobiel.  
Vaste prik was het bezoek aan de H. Eik op zondag, net als ie-
dere zaterdagavond naar “Oud Brabant” om te kaarten of biljar-
ten. De familieband was belangrijk voor hem en ieder jaar spon-
sorde hij het familie badminton-tournooi. Dank zij de goede hulp 
van Wim, Nel, Ellen en Kees kon hij tot het laatst op zijn plekje 
blijven wonen. Door hun zorgen heeft hij een mooie oude dag 
beleefd. 
 
02-07-2022 Jan Smetsers, 92 jaar 
 weduwnaar van Dien van Lijssel 
Jan was een gelovige, vriendelijke man. Innemend en belangstel-
lend voor iedereen. Hij had een warme band met zijn kinderen, 
kleinkinderen en familie. Hij was hartelijk en hield van gezellig-
heid, muziek en vooral buurten. Samen met zijn vrouw runde hij, 
naast zijn werk als metselaar, café “’t Vrijthof”, waar hij ge-
waardeerd werd door de verenigingen die er thuis waren en was 
er de vriendschap met collega’s van de brandweer. Hij was rus-
tig, bescheiden en sociaal. Hij hield van de natuur, speciaal van 
vogels. De laatste jaren werd zijn geestelijke gezondheid minder. 
Hij ging naar “Wiltons Hof” voor dagopvang en later naar ver-
pleegafdeling “de Nachtegaal” in St. Joris. Daar is hij als een po-
sitieve man, van weinig woorden en veel gevoel heengegaan. 
 
02-07-2022 Sjef Smetsers, 94 jaar 
 weduwnaar van Anneke Wolff 
Sjef was de oudste telg uit een gezin van 9 kinderen. Hij was een 
liefdevolle vader en steun voor iedereen. Voor zijn kinderen was 
hij een vader en opa met veel energie en levenslust. Na wat ver-
huizingen kwam hij in Vessem terecht. Daar werd hij gemeente- 
en trouwambtenaar. Tevens werd hij lid van het gilde, van de 
carnavalsclub en richtte de toneelgroep op. Later wilde hij zich 
vestigen in zijn geboortedorp Oirschot.  
Na een lange strijd kon hij zijn droomhuis betrekken in het zicht 
op de toren. In die tijd werd Anneke ziek en moest opgenomen 
worden in St. Joris, waar Sjef haar trouw bezocht. Sjef schreef 
diverse boeken over Vessem, zijn geboortehuis en zijn leven. 
Toen zijn gezondheid minder werd kreeg hij hulp van Joriszorg 
en later van zorghotel Bijsterveld. Nu is het boek van deze mar-
kante, eigenzinnige en energieke man gesloten. 
 
06-07-2022 Johanna van Deurzen, 87 jaar 
 weduwe van Jan van den Hurk  
Johanna was altijd een zelfstandige vrouw geweest. Ze wist on-
danks het verdriet na het overlijden van haar man en dochter de 
draad weer op te pakken. Groot was haar betrokkenheid bij 
Henny, Rick en de kleinkinderen. Ze stimuleerde hen en leefde 
mee met het wel en wee zonder zich op de voorgrond te dringen. 
Het deed pijn om te moeten toezien dat het leven afscheid van 
haar nam en ze aangewezen was op hulp van anderen. Ze wilde 
graag op een waardige manier afscheid nemen in een voor haar 
vertrouwde omgeving, haar eigen huis dicht bij haar kinderen en 
kleinkinderen. Het heeft zo mogen zijn, als een nachtkaarsje is 
haar leven gedoofd en tot voltooiing gekomen. 
 
12-07-2022 Ans François, 87 jaar 
Ans heeft het leven ten volle beleefd als vrouw, moeder, oma, 
zus, schoonzus, tante, vriendin en medemens. Ze was sterk en 
trouw aan haar levensopdracht. Ze was zelfredzaam en zelfstan-
dig. Haar hart en zorgzaamheid uitten zich vooral naar kinderen 
met een beperking en keek naar de mogelijkheden van deze 
mensen.  
De laatste jaren moest ze door Alzheimer steeds meer van haar 
krachten inleveren. Toch bleef ze steeds de fiere vrouw van wel-
eer. Door een ongelukkige val verslechterde de situatie heel snel 
en werd duidelijk dat ze dit niet meer te boven zou komen. “Al 
verlies ik mijn geheugen, rest er nog weinig van ’t leven dat ik 
heb geleid, wat ik in mijn hart en ziel bewaar, raak ik niet meer 
kwijt”. 

 


