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Bijeenkomst medewerkers H. Eik 
 

Op vrijdagmiddag 18 november werd in het Koetshuis een 

bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers van de H. 

Eik. Een belangrijk doel van deze middag was het in het 

zonnetje zetten van een aantal mensen die vooral vanwege 

hun gevorderde leeftijd afscheid namen na jarenlange 

trouwe dienst. Het betreft: 

- Wim en Miet van Heerebeek, Groenewoud 5 

- Jos en Mieke Nouwens, Paarakkerpad 7 in De Beerzen 

- Harrie en Martha van Nunen, Oude Grintweg 16 

- Wim en Jo van Heerebeek, Van Eschstraat 7 

- Driek en Corrie de Kruijf, Den Bongerd 9 

- Toon en Corrie Roefs, De Schaaf  

 

Van de vrijwilligers die gestopt zijn, zijn er een aantal die 

25 jaar of meer actief waren: 

- Wim en Miet van Heerebeek en 

- Driek en Corrie de Kruijf 

 

Maar ook van de vrijwilligers die nog doorgaan zijn er die 

al 25 jaar actief waren: 

- Tiny van den Wittenboer 

- Jan van Nunen 

- Leo en Ankie van Werde 

 

Al deze mensen werden door pastor Leendert Spijkers ge-

prezen voor hun inzet voor de kapel en in de bloemen ge-

zet. Zij hebben fantastisch werk verricht, maar hun stop-

pen laat ook een grote leegte achter. Daarbij komt nog dat 

de leeftijd van de nog actieve vrijwilligers aan de hoge 

kant is. Dit maakt het zoeken naar nieuwe vrijwilligers 

dwingend. Pastor Spijkers riep dan ook iedereen op om 

daar naar te zoeken. 

De kapel is een plek, die bij iedere Oirschottenaar en ook 

ver daarbuiten, bekend is. Of men nu gelovig is of niet, de 

kapel en omgeving bieden aan veel mensen een rustpunt, 

om er even weg te zijn van hun beslommeringen, een 

kaarsje op te steken of er wat rond te wandelen. 

Gezien de grote dagelijkse toeloop, echt niet alleen in de 

meimaand, voorziet ze kennelijk in een behoefte. 

Om u een indruk te geven van de werkzaamheden die vrij-

willigers daar verrichten wil ik een aantal activiteiten op-

sommen: het openen en sluiten van de kapel, het schoon-

houden van de kapel en de omgeving, het aanvullen van de 

kaarsen en verder nog een aantal zaken die meer seizoens-

gebonden zijn. 

 

Als u zich door deze oproep aangesproken voelt en wilt u 

bijdragen aan dit fantastisch mooie werk, of mensen kent 

die dat zouden willen, dan vraag ik u dat bij mij te willen 

melden. 

Ik kan u dan informeren en u verder geleiden naar de 

werkgroep van uw interesse. 

Harrie van Moorsel, Eendenpoel 8, Tel. 0499-571317 

E-mail: Harrie.vanmoorsel@gmail.com 
 

 

Zondag 30 oktober: installatie van pastoor Felie Spooren  
 

Oirschot heeft er een inwoner bij..... 

Die nieuwkomer is vandaag centraal aanwezig. 

Hij woont midden in ons dorp, 

is in en rond de kerk veel bezig.  
 

Het lief en leed van parochianen 

gaat hem ongetwijfeld aan het hart. 

Hij gaat voor in vieringen en missen, 

vandaag is zijn officiële start. 

 

'Klein maar fijn' is misschien het gezegde 

dat in je opkomt als je hem ziet! 

Maar lengte is geen enkele maatstaf: 

aan 'n gestalte ziet men drijfveren niet! 

 

Wij heten hem zó welkom, hier in de kerk 

en hopen hem vaak te zien en te horen 

Geniet van de parochie en voel u thuis! 

Van ieder van harte alle goeds, pastoor Spooren! 
Namens de parochianen, De pastoraatgroep 
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Bedankt, Dameskoor! Oirschot, 22 november 2022 
 

In negentienvierenzestig toen ontstond 

een nieuw koor in Oirschot en dat ging snel rond. 

Iedereen mocht erbij gaan die een dame was. 

De parochie was daarmee heel erg in zijn sas! 

 

Refrein: Altijd trouw gezongen, 

 Jullie gingen er vóór! 

 ’t Waren heel mooie jaren, 

 Bedankt, Dameskoor! 

 

Marie Noyen dirigeerde met lieflijke hand. 

Zo ontstond er in ’t koor echt een heel hechte band. 

Met Bertje op het orgel, dan klonk het compleet, 

al die mooie melodieën die je nooit meer vergeet!  Refrein: 

 

De dames in die jaren waren allen nog jong, 

’t was alsof er een koortje van engelen zong. 

Op een bruiloft waren zij heel vaak van de partij  

en ze maakten het bruidspaar dan heel erg blij!      Refrein: 

 

De dames werden ouder, maar ze zongen mooi door. 

Naast bruiloften kwamen uitvaarten vaak voor. 

In paradisum deducant te angeli 

dat klonk als een troost, dat vergeten wij nie.         Refrein: 

 

 

 

Dirigenten: zij kwamen en gingen ook weer. 

En dan ging het koor bij een ander in de leer. 

Bonenkamp, Winkelman, Jansen en Hafkenscheid 

en die laatste heeft ons hart het meeste verblijd!     Refrein: 

 

Van Kyrië, Gloria, Sanctus, Lam Gods: 

jullie konden het allemaal zeggen wij trots. 

Meerstemmige missen of een levenslied. 

Alles klonk als een klok, dat vergeten wij niet!      Refrein: 

 

De uitvaarten gingen zonder jullie niet door. 

Het motto werd zelfs: “zonder koor geen pastoor”. 

Maar tijden verand’ren, men wilde CD’s. 

Toch weten wij dat het koor mooi is geweest!        Refrein: 

 

Het koor gaat nu stoppen en dat doet ons pijn. 

Maar zingen dat blijven we doen, want da’s fijn. 

Dus als je in de kerk zit, dan stellen wij voor 

dat je goed mee blijft zingen als eens in het koor.   Refrein:  

 

Wilfred van Nunen 

 

 

Dag van Bemoediging 2022 
 

Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona, kon 

op donderdag 15 september de ‘Dag van Bemoediging’ 

weer worden gehouden.  

Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Ziekenbezoek-

groep Oirschot-Spoordonk in samenwerking met onze Pa-

rochie, heeft als doel om mensen uit onze samenleving die 

veelal door ziekte of anderszins aan huis gebonden zijn, 

een leuke dag te bezorgen. 

Dat hier behoefte aan is mag blijken uit het aantal mensen 

dat zich hiervoor had aangemeld, maar liefst negentig per-

sonen waren komen opdagen. 

 

De dag begon met het ontvangst met een kop koffie/thee 

en een beschuit met rookvlees. Daarna werd een Eucharis-

tieviering gehouden, voorgegaan door Pastoor Leendert 

Spijkers en Pastor Wilfred van Nunen. Laatstgenoemde 

had in zijn overweging het thema ‘De Goede Herder’ ge-

kozen. Vol aandacht luisterden de deelnemers naar zijn be-

moedigende woorden. 

Het was muisstil in de grote zaal, er hing een heel rustige 

en fijne sfeer.  

Daarna was het tijd voor de lunch. Die omvatte een goede 

kop overheerlijke soep, een broodje kroket en een half 

broodje kaas of vlees, allemaal prima verzorgd door Zalen-

centrum ’t Zand. 

Na een korte rustpauze, waarin de mensen even konden 

ontspannen, lekker bijkletsen of een luchtje scheppen bui-

ten, was het tijd voor entertainment.  

De werkgroep had zangeres Jeanne Verbeek gevraagd 

deze namiddag op te luisteren en dat was een schot in de 

roos. Met een vlotte babbel en prachtige zang wist ze er 

een heel gezellige middag van te maken. Onder het genot 

van een drankje vloog de tijd om. 

 

Het was een heel fijne en zeer waardevolle dag en na wel-

gemeende en dik verdiende bedankjes toog eenieder vol-

daan huiswaarts. Genoeg reden om bij leven en welzijn 

aan dit mooie initiatief het volgende jaar een vervolg te ge-

ven.  

Door: Pieter van den Akker 

 

 

Buitengewoon 
 

Het lijkt zo heel gewoon, 

een man, een vrouw, hun Zoon; 

toch – wereldwijd wordt gevierd 

dat dit Kind ons leven siert: 

met hoop, met geloof of kracht, 

met liefde die de pijn verzacht. 

Met Kerstmis staan we extra stil 

bij hen voor wie het niet zo wil, 

bij de zieke, in ieder continent, 

bij de mens die geen warmte kent, 

bij de weduwe, weduwnaar, wees, 

bij wie bevangen is door vrees. 

Wij, die met hen allen zijn begaan, 

laat ons de kerstboodschap verstaan. 

Christianne van de Wal 

Wij wensen u allen 

een gezegend en  

hartverwarmend 

kerstfeest 

en een gelukkig, 

gezond en vredig 

nieuw jaar! 
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DOPELINGEN 

OIRSCHOT en 

SPOORDONK 

28-08-2022: Denzzley van Oudenhoven 

28-08-2022: Jazzley Wijgergangs 

18-09-2022: Hanne Breukers 

18-09-2022: Juliëtte en Floris Vingerhoets 

02-10-2022: Guus van Veghel 

 

 

HUWELIJKEN OIRSCHOT en SPOORDONK 

10-09-2022: Jan Rinia en Levina de Jonge 

 

OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK 

 

03-08-2022  Cees van Kollenburg, 81 jaar 

Cees had veel dromen. In zijn eigen paradijsje aan de Leeuwe-

rikstraat creëerde hij voor de kleinkinderen een wilgenhut, een 

bijenstal en een waterpomp. Hij genoot van de natuur om zijn 

huis en de kersen- en notenbomen. Muziek was belangrijk, 

vooral zijn piano en gitaar. Door het lezen van vele boeken was 

hij op de hoogte van vele plekken op de wereld en zijn liefde 

voor architectuur en cultuur was voelbaar. De kinderen en klein-

kinderen waren heel belangrijk voor hem en werden verwend 

met ‘verrassingspakketten’. Door dementie kwamen andere din-

gen op zijn pad, zoals het vele fietsen naar de H. Eik. Toen hij 

niet meer thuis kon blijven kreeg hij een kamer in St. Joris. 

Vrienden en familie kwamen op bezoek, ook de verzorging was 

prima, maar het “opgeborgen” zijn was niet zijn ding. Met zijn 

overlijden was hij weer als een vogel zo vrij. 

 

11-08-2022 Jan van der Hijden, 83 jaar 

 echtgenoot van Annie Vermulst 

Jan was een echte familiemens. Hij was geboren en getogen op 

De Leppers. Hij was trots op zijn gezin en een lieve, belangstel-

lende opa voor de kleinkinderen. Als echte Brabantse mens hield 

hij van de natuur en het buitenleven. Zijn kippen en schapen wa-

ren zijn hobby. Hij was zeer geliefd in de buurt en ging regelma-

tig jeu de boulen en een kaartje leggen. Heel onverwacht is hij 

heen gegaan. 

 

15-08-2022 Nico Jansen, 92 jaar  

 echtgenoot van Nelleke Jansen 

Nico was een zorgzame, liefhebbende man en vader. Hij was als 

opa zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de kleinkinderen. 

In zijn werkzame leven had hij het druk met de ruilverkavelin-

gen van de Cultuurtechnische Dienst, bestuursfuncties bij di-

verse verenigingen en raadslid van de gemeente Oirschot. Na 

zijn pensioen haalde hij het zwemdiploma en ging met vrouw en 

kinderen naar de Tongelreep. Hij genoot van vakantiereizen, 

pretparken, accordeonmuziek enz. Hoogtepunten waren de gou-

den en diamanten huwelijksfeesten. Hij zal door velen herdacht 

worden als een dienstbaar persoon voor anderen. 

 

17-08-2022 Lida Pieterse, 77 jaar 

Lida was een lieve zorgzame moeder voor haar zoon. Samen 

hadden ze een goede, warme band. Ze was bescheiden, zelfstan-

dig en oprecht geïnteresseerd in anderen. In haar werkzame le-

ven was ze juf op kleuterschool ‘de Lei’ en op de St. Odulphus-

school waar ze veel kinderen les en een goede basis heeft mee 

gegeven. Ook met collega’s en kinderen had ze een hechte band 

Eind januari kreeg ze de droevige tijding dat ze longkanker had 

en dat herstel er niet in zat Vanaf dat moment leefde ze in het 

zicht van het naderende einde. Moedig zag ze dat onder ogen en 

verzoende ze zich met het lot, daarbij liefdevol en zorgzaam ge-

steund en gesterkt door haar zoon. 

 

23-08-2022 Jeanne Luijten, 79. jaar 

 weduwe van Toon van Summeren 

Jeanne was een gastvrije vrouw. Bezorgd, soms overbezorgd 

voor haar kinderen. Ze had altijd een schort aan en de stofdoek 

bij de hand, zodat het huis en de tuin er altijd tip-top uitzag. Na 

het overlijden van haar man had het leven veel van zijn glans 

verloren en was ze bang om te slapen. Jarenlang verpakte ze ny-

lon kousenvoetjes thuis. De sluimerende dementie bracht karak-

terverandering en berusting. De klein- en achterkleinkinderen 

brachten kleur aan het leven. Nu is ze weer verenigd met haar 

man. 

 

02-09-2022 Hendrik van der Hamsvoort, 90 jaar 

 weduwnaar van Francien de Kroon 

Hendrik was een lieve, zorgzame vader en opa. Eenvoudig, be-

trokken en zeer plichtsgetrouw. Hij was boekhouder bij de Boe-

renbond en penningmeester bij St. Joris. Zijn pen en papier wa-

ren altijd binnen handbereik, hij schreef alles in agenda’s en be-

waarde ze allemaal als een echte archivaris. Zijn hobby’s waren 

fietsen, biljarten, bridgen, de krant lezen en vooral gilde St. Jo-

ris, waarvan hij 70 jaar lid was. Door het coronavirus kwam hij 

in het ziekenhuis terecht en overleed. De mooie herinneringen 

blijven altijd. 

 

05-09-2022 Riet van Aarle, 81 jaar 

 weduwe van Janus Smetsers 

Riet was een lieve, zorgzame vrouw en moeder. Samen met Ja-

nus had ze een gezinnetje met één dochter. Zij was hun trots en 

rijkdom. Ze bracht haar trouw naar het paardrijden, volleybal en 

school. Als hobby fokte zij honden van allerlei rassen, de hon-

den en de hokken werden door haar prima verzorgd. Toen haar 

dochter getrouwd was ging ze dikwijls naar haar huis in Win-

telre, om samen met Janus de tuin bij te houden. Dat vond ze ge-

zellig om te doen. Later werd ze de trotse oma van twee kleinzo-

nen. Samen met haar man genoot ze van vakanties met de cara-

van en dagjes uit. Na het overlijden van Janus ging haar gezond-

heid langzamerhand achteruit en door Alzheimer werd haar we-

reld klein. Dankzij de goede zorg van Laura, Erik, de kleinkin-

deren en verplegend personeel van St. Joris is ze rustig ingesla-

pen. Vele fijne herinneringen verzachten de smart en blijven al-

tijd in ons hart. 

 

15-09-2022 Carla Nagel, 90 jaar 

 weduwe van Buby van der Avort 

Carla was een sterke, sociale, gastvrije, creatieve en actieve 

vrouw, moeder en oma. Ze was ijdel en was altijd goed gekleed. 

Ze had een gestructureerd leven en ging ook bij tegenslagen 

nooit onderuit. Ze hield van koken, bakken, handwerken en het 

zingen in de Cantorij. Haar structuur moest ze langzaam aan 
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gaan loslaten door dementie. Daarom werd hulp ingeschakeld 

door middel van dagopvang, Zuidzorg, huishoudelijke hulp en 

mantelzorg. Zo heeft ze thuis in haar vertrouwde omgeving haar 

leven mogen afronden en is ze weer verenigd met haar man en 

dochter.  

 

22-09-2022 Bram Smal, 84 jaar 

 echtgenoot van Wil Evers 

Bram was een bescheiden man, vader en opa. Hij was trots op 

zijn kinderen en belangstellend voor de kleinkinderen. Positief 

ingesteld, optimistisch en een aanhouder met wilskracht. Hij 

bracht vele uren door in zijn moestuin, waar hij veel groente uit-

haalde en rust vond. Sinds een paar jaar had hij een zwakke ge-

zondheid, maar hij was zelfredzaam en deed vele klusjes zoveel 

mogelijk zelf.  

Hij was een stabiele factor in het gezin, je kon altijd op hem re-

kenen. Hij genoot van kleine dingen zoals een voetbalwedstrijd 

met een borreltje erbij. Zijn advies aan de kinderen: Geniet van 

het leven, dat heb ik ook gedaan. 

 

23-09-2022 Riny Hems, 81 jaar 

 weduwe van Tiny de Wert 

 partner van Jo de Haas 

Riny was een eenvoudige, zorgzame vrouw, moeder en oma vol 

levenskracht. Ze was gastvrij en altijd attent naar anderen. Het 

overlijden van haar man bracht een leegte, maar ze ging dapper 

verder en stond open voor een nieuwe liefde: Jo de Haas. Samen 

maakten ze vele fietstochten en busreizen, waarvan het hoogte-

punt een reis naar Nieuw-Guinea was. Verder hield Riny van de 

tuin, de natuur, vogels, dieren en het maken en breien van kle-

ding. De laatste tijd werd haar gezondheid minder en leed ze aan 

dementie. Meer leed is haar bespaard gebleven. Haar liefde en 

warmte leven voort in onze harten. 

 

26-09-2022 Tony van de Meulengraaf, 84 jaar 

 echtgenote van Cees Fonken 

Tony en Cees waren 64 jaar samen en waren de ouders van een 

mooi gezin van 5 kinderen. In de loop der tijd kwamen daar 

schoon-, klein- en achterkleinkind bij. Daar waren zij heel trots 

op. Ze was een zorgzame, lieve moeder, heel direct en gewoon. 

Ondanks haar ziekte heeft ze gestreden om zo lang mogelijk bij 

haar gezin te zijn, totdat het niet meer ging. Ze blijft altijd in 

onze gedachten. 

 

03-10-2022 Ad van der Schoot, 86 jaar 

 weduwnaar van Annie van Overbeek 

 partner van Rita v.d. Hijden-v.d. Ven 

Ad was een eenvoudige man, vader en opa die het leven met ons 

deelde, evenals met zijn vriendin, broer, zus, zwager en mede-

mensen. Geruime tijd was het duidelijk dat hij beschikte over 

een kwetsbare gezondheid. Een maand geleden kwam dat ineens 

in een stroomversnelling en leek het erop dat hij spoedig zou ko-

men te overlijden vanwege een lekkend aneurisma. In het bijna 

thuis huis, dagelijks omringd met de goede zorgen van daar en 

met Rita aan zijn zijde en zijn gezin in de buurt is hij rustig heen 

gegaan 

 

06-10-2022 Corrie Opheij, 85 jaar 

 weduwe van Martien van Nunen 

Corrie was een lieve, zorgzame, gezellige vrouw die trots was op 

haar kinderen en voor iedereen klaar stond. Ze was gastvrij, at-

tent en altijd bezig. Na het vroege overlijden van haar man had 

ze het zwaar door het verlies, de leegte en het gemis. Ze vond de 

kracht om door te gaan voor de kinderen. Later werd ze verblijd 

door de komst van kleinkinderen, voor wie ze een lieve oma 

was. Ze hield van muziek en speelde saxofoon bij Cést la Vie en 

de Meidenband. Ook vakanties met het gezin waren belangrijk. 

Vijf jaar geleden kreeg ze last van dementie en kon niet meer 

zelfstandig blijven wonen. Ze verhuisde naar St. Joris, waar ze 

liefdevol verzorgd werd. Daar blies ze haar laatste adem uit. 

 

10-10-2022 Ria van Dam, 93 jaar 

 weduwe van Antoon Rutten 

Ria was de oudste van 11 kinderen en groeide op als een stadse 

vrouw in Delft. Ze werd opgeleid tot verpleegkundige. In 1972 

trouwde ze met Antoon, een weduwnaar met 2 kinderen. Ze was 

een eerlijke, sobere, zuinige vrouw die wist wat ze wilde. Een 

vrouw met karakter. Bij het ouder worden nam ze haar intrek in 

het St. Jozefklooster in Nijmegen. Hier heeft ze graag gewoond, 

ze kon dagelijks naar de eucharistie-viering. Haar geloof was 

een bron van kracht en inspiratie. Vlak voor de eerste lock-down 

verhuisde ze naar Blijendaal in Oirschot. De liefdevolle zorg 

daar wist ze te waarderen en na het ontvangen van de ziekenze-

gen is ze vredig ingeslapen. 

 

21-10-2022 Nol van Straten, 89 jaar 

 weduwnaar van Annie Smetsers 

Nol was een lieve, zorgzame man, vader en opa. Samen met zijn 

vrouw had hij twee kinderen. Hij was een mensen-mens en le-

vensgenieter. Hij was goed, vriendelijk, eerlijk en hulpvaardig. 

Na het overlijden van Annie wist hij de draad weer op te pakken. 

Biljarten, Oirschot Vooruit, brandweer en de moestuin waren 

zijn hobby’s. In zijn werkzame leven was hij stratenmaker en 

kei-legger. Voor zijn kleinkinderen was hij een “grote vriend”, 

die altijd belangstelling voor hen had en met hen mee leefde. 

Vakanties en Nederlandstalige muziek vond hij gezellig. Na een 

kortstondig ziekbed is hij overleden en weer verenigd met zijn 

vrouw, die hij zo gemist heeft. 

 

21-10-2022 Els Rats, 93 jaar 

 weduwe van Frans Knaven 

Els was de dochter van Alphons Rats. Hij was de architect van 

de Bernadettekerk in Spoordonk. De liefde voor muziek ademde 

ze van jongs af aan in. Ze was een gewaardeerde celliste die met 

passie haar instrument bespeelde. Ze genoot van het lesgeven. In 

de basiliek werden diverse kerstnachten door haar gezin opge-

luisterd. Ze gaf een periode les op de muziekschool Best- Oir-

schot. Na het ontvangen van de ziekenzalving is ze overleden. 

De uitvaartdienst met muzikale ondersteuning van haar dochters, 

is gehouden in dorpshuis “’t Hart van Spoordonk”, voorheen de 

Bernadettekerk. Ze is begraven bij haar dierbaren op de begraaf-

plaats aldaar. 

 

03-11-2022 Corry Spoormakers, 88 jaar 

 weduwe van Martin Gloudemans 

Corry was een vrouw met levenslust en enthousiasme. Ze was 

gastvrij, sportief en hield van gezelligheid. Ze genoot van men-

sen om haar heen. Ze was een zorgzame moeder voor haar kin-

deren en stimuleerde hen in de studie en het krijgen van een so-

ciaal netwerk. Het overlijden van haar zoon bracht een harde 

dreun en zij trok zich terug. Door de komst van kleinkinderen 

krabbelde ze weer zachtjes overeind en kreeg ze weer zin in het 

leven. Ze werden altijd warm onthaald en verwend. Ze had 

kracht voor verbinding en met de ziekte die haar overkwam, 

bleef ze steun ondervinden van familie en vrienden. Ze laat vele 

goede en onuitwisbare herinneringen na. 

 


