
KLOKKEN ST. PETRUS 
 

Na de crisis 
 

De eerste mensen zijn gevaccineerd. Het begin van het einde van de coronacrisis is 

ingeluid. Hoe zal het leven er over een jaar uitzien? Volgens sommigen zal alles weer 

als vanouds zijn. Zelf heb ik daar mijn  twijfels over. Ik hoop zelfs dat er een aantal 

dingen definitief veranderd zullen zijn. Dat past ook wel bij ons geloof. De 

Bijbelverhalen die over een crisis gaan, eindigen altijd met een nieuw, kwalitatief 

beter leven. Na veertig dagen en nachten van hevige regen en overstromingen, 

verschijnt de regenboog aan de hemel als teken van Gods verbond met de aarde. Na 

veertig jaar door de woestijn gezworven te hebben, bereikt het joodse volk het 

beloofde land. Na veertig dagen door de duivel op de proef gesteld te zijn, begint 

Jezus aan zijn openbare leven. Een crisis leidt uiteindelijk altijd tot een verbetering.  

Na regen komt zonneschijn! Hoe ziet het leven er na corona dan uit? Ik hoop en 

verwacht, dat er meer en blijvende waardering zal zijn voor de werksters en werkers 

in de zorg. Dat goede zorg niet meer primair gezien wordt als een verkoopbaar 

‘product’, maar als een morele plicht van de samenleving. Ook hoop ik, dat het besef 

van de menselijke kwetsbaarheid leidt tot meer nederigheid ten opzichte van de 

natuur. We meenden alles te kunnen plannen en reguleren, maar nu blijkt een 

onooglijk virusje daar zomaar ineens een streep door te halen. Het besef, dat we niet 

de baas zijn van de natuur, maar dat we er een onderdeel van zijn, zal bij steeds meer 

mensen leiden tot nieuwe, heilzame inzichten. Laten we op die manier de toekomst 

met vertrouwen tegemoet zien. 

Pastor Wilfred van Nunen 

 

AGENDA 
 

Zaterdag 16 januari::  

18.30 uur:  In de Basiliek eucharistieviering met orgelspel door Gerard Hafkenscheid. 

 

Zondag 17 januari:  

10.30 uur:  In de Basiliek eucharistieviering met orgelspel door Gerard Hafkenscheid. 

13.30 uur:  Tot 16.00 uur is de Basiliek open. U bent hartelijk welkom. 

 

Donderdag 21 januari: 

9.00 uur:    Bijeenkomst pastores. 

 

Gebedsintenties 

 

Zaterdag 16 januari en zondag 17 januari. 

Janus Hoosemans (1ste jrgt)  en familie 

Hans Megens (1ste jrgt) 

Hanneke Swaans- de Brouwer (mg) 

Theo Neggers (mg) 



Betsie van Rooy- Hoppenbrouwers 

Wim van der Meijden (mg) 

Toon Kemps 

Bertha Spanjers- Hoosemans 

Pierre Geenen en Anna Coolen 

Jan Melis 

Cees Louwers (namens familie Louwers) 

Joannes van Heerebeek (jrgt) 

 

 

DE ST. PETRUSBASILIEK IS OP ZONDAGMIDDAGEN GEOPEND VAN 

13.30 TOT 16.00 UUR. 

 

VOEDSELBANK ACTIE 
Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de 

coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting 

nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van 

houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan 

kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te 

doen in het offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. 

Hartelijk dank! 

 

MATTHÄUS PASSION OIRSCHOT 2021 AFGELAST 

De uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot op 31 

maart 2021 gaat niet door. De organiserende Stichting Matthäus Passion Oirschot-De 

Kempen heeft dat besluit genomen omdat de onzekere situatie rond het corona-virus 

de organisatie tot een financieel risico maakt, dat voortzetting van de traditie in 

gevaar kan brengen.  

 

Bezitters van een ticket voor de uitvoering van 31 maart 2021 krijgen individueel 

bericht. Zij krijgen hun  aankoopbedrag volledig terug, maar kunnen er ook voor 

kiezen het geld (of een gedeelte ervan) te doneren voor een tegemoetkoming aan de 

professionele uitvoerenden. Wanneer de kassa open gaat voor de kaartverkoop van de 

Matthäus Passion 2022, krijgen de huidige kaarthouders voorrang bij de aanschaf van 

nieuwe tickets.  

Ook de uitvoering ‘’Hoogtepunten uit de Matthäus Passion’’ op 29 maart 2021 zal 

geen doorgang vinden. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de stichting: 040-2549145 

of via e-mail: stichting@matthauspassionoirschot.nl 

 

Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen  

 

  



 

KAARTJES BESTELLEN VOOR WEEKENDVIERINGEN 

Omdat er maar 30 mensen zijn toegestaan bij een viering, vragen wij u om bij 

het bestellen van kaartjes, bijv. voor een jaargetijde, maximaal 4 kaartjes aan te 

vragen. Wij danken u voor uw begrip. 

Hebt u één of meer kaartjes besteld en u bent alsnog verhinderd? Graag 

doorgeven op donderdag van 13.00-16.00 uur: 0499-571250. 

Bij uitvaarten is het maximum aantal kerkgangers nog 100. 

 

Toegangskaarten bestellen. 
U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs 

hebt aangevraagd. Dat kan op twee manieren. Via de website of telefonisch. 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website 

Via de parochiewebsite: www.odulphusvanbrabant.nl kunt u toegangskaarten voor de 

gewenste viering bestellen. Hier kunt u ook lezen hoe de werkwijze is. 

 Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie 

Op maandagochtend van 9-12 uur en op donderdagmiddag van 13-16 uur kunnen 

telefonisch kaartjes worden besteld op 0499-571250. Belangrijk: Géén voicemail 

inspreken. U kunt alleen via de parochiemedewerker de kaartjes bestellen! En alleen 

maar voor de eerstvolgende vieringen in de basiliek op zaterdagavond en 

zondagochtend. Uw toegangsbewijs ligt voor aanvang van de viering klaar bij de 

ingang van de kerk.  

Gebedsintenties. 
Intenties kunt u opgeven via de website van de parochie:  

www.odulphusvanbrabant.nl/petrus: Vieringen: Opgeven gebedsintenties of in een 

envelop met de gegevens (naam, telefoonnummer én de bijdrage) in de brievenbus 

van het Pastoraal Centrum. 

  

Pastores 

L.Spijkers, priester. W.van Nunen diaken. 

Via het telefoonnummer van het parochiecentrum kunt u de pastores doogaans 

bereiken of een afspraak maken. 


