
KLOKKEN ST. PETRUS 

 

Het parochiesecretariaat is in verband met de coronamaatregelen gesloten voor 

bezoekers. 

Het secretariaat is te bereiken: 

-telefonisch: 0499-571250 

-per e-mail: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

 

Leer je naaste kennen! 
Hoe kun je je in een ander vergissen! Jaren geleden was er een duur kunstwerk op 

een veiling. Het kwam in handen van een Japanse verzamelaar. De specialisten waren 

enthousiast: Deze man had al vele beroemde werken in speciaal geprepareerde 

ruimtes hangen. Hij hield van kunst! In een interview verklaarde deze kunstliefhebber 

echter bepaald te hebben dat met zijn dood alle kunstwerken met hem verbrand 

moesten worden, zo hield hij ze ook na zijn dood!! 

Vroeger duurde het vrij lang voor men besloot dat een bepaald iemand zo goed 

gekend werd, dat die een partner voor het leven zou zijn. Er werd van alles 

besproken, met familie uitgebreid kennisgemaakt, alleen niet eerst 

samengeleefd/gewoond. Toen daarin verandering kwam, vonden velen dat dan ook 

een hele winst. Tegelijk kwam echter opzetten, dat men al snel tot een 

samenwoning/relatie overging. Dezelfde muziek, dezelfde sport was al genoeg. Dat 

gaat meestal wel aardig zolang alles goed gaat. In ellende en stress leer je elkaar heel 

anders kennen, zelfs jezelf!  Gevolg: veel breuken. Dus voor je er toe overgaat: praat, 

praat, hoor uit over zoveel mogelijk onderwerpen en deel je gevoelens mee. Beter te 

vroeg tot de ontdekking dat je er beter niet aan kunt beginnen, dan te laat. Je bent een 

goede relatie waard. 

 

Aalmoezenier Paul Versteegh 

 

Agenda. 
  

Zaterdag 10 april:   

18.30  uur: In de Basiliek Woord- en Communiedienst met Josephine en Toos 

en met orgelspel door Gerard Hafkenscheid. 
   

Zondag 11 april:  

10.00 uur: In de Basiliek eucharistieviering met orgelspel door Gerard 

Hafkenscheid. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden door 

Omroep Oirschot Eén -TV en is ook te zien via Kerk-TV op de 

website www.odulphusvanbrabant.nl 

11.30 uur: Eucharistieviering in de kapel van klooster Nazareth. 

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

 

Maandag 12 april: Oefenen defensie in de toren van de Basiliek 

10.30 uur:  Pastoraatsgroep 



 

Woensdag 14 april: 

19.00 uur:  Contactgroep 

 

Donderdag 15 april: 

 09.00 uur:  Pastoresteam 

 

Gebedsintenties 
 

Zaterdag 10 en zondag 11 april. 

Cees van Overdijk (1ste jrt) 

Jan de Kroon (mg) 

Lambert en Miet van Liempt- Smeets en 

Karel en Lena de Brouwer- van Stiphout. 

Albert van Agt (jrgt) 

Regina van Gils- de Kok 

Nel van de Kerkhof- van der Hamsvoord (mg) 

Hanneke Swaans- de Brouwer 

Wilhelmina de Weert- van de Sande en overleden ouders (jrgt) 

Anneke van Oers 

Toos van Hamont- van Mol (mg) 

Piet Versteden (mg) 

 
ZONDAGVIERING OIRSCHOT NAAR 10 UUR. 
Met ingang van 7 maart is de aanvangstijd van de Zondagviering in de  

Sint Petrusbasiliek om 10.00 uur. Een half uur eerder dus dan u gewend bent. 

 
MISBOEKJES IN HET PORTAAL VAN DE BASILIEK. 

 

Vanaf nu zullen de misboekjes voor de komende zondag in de week ervoor al in het 

portaal van de Basiliek liggen om mee naar huis te nemen. Ook kunt u een misboekje 

afhalen als u de viering thuis op de tv of via de website wilt volgen. 

 

DE ST. PETRUSBASILIEK IS OP ZONDAGMIDDAGEN GEOPEND VAN 

13.30 TOT 16.00 UUR. 

 
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 momenteel 50. 

 

Toegangskaarten bestellen. 



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

hebt aangevraagd (alleen voor het eerstvolgende weekend). Dat kan op twee 

manieren:  

Via de website: www.odulphusvanbrabant.nl: Bestellink Kaarten Vieringen  én 

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

uur: 0499-571250 (alleen via de parochiemedewerker kaartjes bestellen, niet 

inspreken). 

 

VOEDSELBANKEN.NL 

BEST EN OMSTREKEN. 

Beste medeparochianen, 

Gedurende de afgelopen wintermaanden is door de parochie aan parochianen de 

mogelijkheid geboden artikelen te doneren aan de Voedselbank Best e.o. De 

inzameling vond plaats in kratten achter in de kerken. 

In die tijd hebben we vele kratten met levensmiddelen op mogen halen bij de kerken 

in Oirschot, de Beerzen en Best. 

Het is hartverwarmend om te ervaren dat zo velen aan onze medemensen denken. 

Namens de vrijwilligers en cliënten van de Voedselbank Best wil het bestuur iedereen 

heel hartelijk bedanken voor alle gulle gaven -zowel in geld als in levensmiddelen- 

die de voorbije periode aan de voedselbank zijn geschonken. 

Ook een woord van dank aan het Pastorale team dat meerdere keren aandacht 

gevraagd heeft voor deze inzamelingsactie. 

Namens St. Voedselbank Best e.o. 

Frans van Rosendaal 

 

 

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. 

Voor opname in het Oirschots Weekjournaal moet de intentie minimaal 14 dagen van 

tevoren worden doorgegeven. 

 

Pastores 

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

Via het telefoonnummer van het parochiecentrum: 0499-571250 kunt u de pastores 

doorgaans bereiken of een afspraak maken. 

 

 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/

