
KLOKKEN ST. PETRUS 
 
PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT 
 

MET INGANG VAN 2022 ZIJN DE KOSTEN VAN EEN GEBEDSINTENTIE VOOR 

DE PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT 12 EURO. 

“MEIDENMARKT” 
Met deze, met de ogen van nu onaardige opmerking, werd vroeger vaak de gang 

naar de Mariakapel van de Heilige Eik in Oirschot bedoeld. In die tijd werd 

mogelijk nauwelijks stil gestaan bij deze vrouwonvriendelijke aanduiding. 

In de context van die tijd begrijpelijk ook wel, want het was één van de 

spaarzame plekken waar jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten. En voor 

een pelgrimage naar de kapel werd door de ouders al snel toestemming gegeven. 

Veel jonge liefdes vonden hun oorsprong in de meimaand bij de Heilige Eik. 

Waarom is de Mariamaand in mei? Ook dat heeft te maken met vroeger. De 

naam van deze maand komt van het Griekse woord maia, wat ‘moeder’ 

betekende en al heel lang waren er in deze maand voorjaarsfeesten. In de 

Middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was 

om feestelijk eer te geven aan Maria, de Moeder van Jezus. In de hele wereld is 

voor Katholieken zo de meimaand tot Mariamaand geworden. 

Voor velen uit Best, Oirschot en Beers ontstond de gewoonte om in de 

meimaand af te reizen naar “Maria van de Heilige Eik”. 

En met dit mooie weer is deze kapel nog immer een favoriete bestemming; te 

voet of op de fiets. 

Veel mensen vinden steun en troost bij een bezoek aan deze plek. Een kaarsje, 

een stil gebed, een mijmering in de mooie natuur van het voorjaar. Reden 

genoeg om deze markante plek te bezoeken 

 

JAN VAN \LIEVERLOO 

 

WILLLIBRORDUSKERK: 

 

GEBEDSINTENTIES  
 

Zaterdag 14 en zondag 15 mei. 

Joke van Diesen- van Hest (1ste jrgt). 

Adrie en Sia Veldman. 

Diena Roefs- van Dijck (verj) en zoon Willem (jrgt). 

Elisabeth Timmermans- Liebregts en Adrianus Timmermans, 

          Josephus van Aaken en verdere familie. 

John Hooijen (verj) en Jan Hooijen. 

Nico en Marietje Pasmans- Bosch. 

Overleden familie van Haaren. 



Toos Aarts- Bullens. 

Onlangs overleden:  Piet Willems. 

 

AGENDA 

 

Vrijdag 13 mei: 

 08.30 uur:  Pastoraatsgroep. 

 

Zaterdag 14 mei:  

15.00 uur:  Opening Expositie Amateurkunst in de Basiliek. 

16.00 uur:              Beiaardconcert in de Basiliek. 

                              Te beluisteren in de Pastorietuin of het Koetshuis. 

17.00 uur:            Pastoor Spijkers naar Odulphuskerk in Best. 

18.30 uur:  In  de kapel van Sint Joris Woord- en Communiedienst met 

Josephine en Toos en seniorenkoor De Naklank. 

  

Zondag 15 mei:  IN ROME HEILIGVERKLARING VAN TITUS 

BRANDSMA 

10.00 uur In de Basiliek eucharistieviering met het koor Eén-van-Zin 

uit Son en Breugel. 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: ingang 

Koestraat 35. 

12.30 uur: Doop van Mexx Witlox. 

 

Maandag 16 mei: 

18.30 uur: Ouder-Kind-Avond in de kapel van Sint Joris voor de 

communicanten en hun ouders van de volgende basisscholen 

                              De Fonkeling en De Korenbloem. 

 

Dinsdag 17 mei: 

 09.30 uur: Eucharistieviering in de Antoniuskapel in Straten. 

19.00 uur: Eucharistieviering met Vrouwen van Nu koor  bij de kapel 

van de Heilige Eik. 

 

Woensdag 18 mei 

10.30  uur:  Eucharistieviering voor de Zonnebloem bij de Heikneuters. 

19.00 uur: Parochiebestuur. 

 

Donderdag 19 mei : 

  08.45 uur: Rondleiding in de Basiliek voor groep 4 van de Korenbloem 

in verband met de Eerste Communie. 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


 19.00 uur: Viering in de kapel van de Heilige Eik met pastor van 

Nunen.. 

 

GEBEDSINTENTIES BASILIEK ST. PETRUS EN KAPEL ST.JORIS. 

 

Zaterdag 14 en zondag 15 mei. 

Riet van Overdijk (1ste jrgt). 

Maria de Weert(jrgt) en overleden ouders. 

Theo van Laarhoven en Mien van Laarhoven- Basemans. 

Cees Erven (mg). 

Jacqueline Verkooijen-van den Wittenboer (mg). 

Lambert en Miet van Liempt- Smeets en 

Karel en Lena de Brouwer- van Stiphout. 

Overleden familie Roefs van Kronenburg. 

Hannie Diekema- van Cuijck (mg). 

Overleden ouders van Woensel-Wolfs (trouwdag). 

Jan van de Wal (G-zoon). 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders. 

 

GEBEDSINTENTIES KAPEL H.EIK. 

 

Dinsdag 17 mei. 

Vrouwen van Nu Oirschot. 

Cor de Groot- Erven en overleden familie de Groot. 

 

VIERINGEN IN DE KAPEL VAN DE HEILIGE EIK IN DE MEIMAAND. 
In de meimaand is er op dinsdag en donderdag om 19.00 uur een viering in  

de kapel van de Heilige Eik. Echter niet op donderdag 26 mei op 

Hemelvaartsdag. Dan is de viering om 10.00 uur in de Basiliek. 

Voor de vieringen in de kapel van de Heilige Eik kunt u ook gebedsintenties 

opgeven.  
 

PAROCHIESECRETARIAAT 
Het parochiesecretariaat Oirschot/Spoordonk is geopend voor bezoekers 

van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. 

Het secretariaat is ook te bereiken: 

-telefonisch: 0499-571250 

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

 

NEE TEGEN PLASTIC SOEP. 
In het torenportaal van de Basiliek staat een kliko waarin plastic statiegeldflesjes 

gedaan kunnen worden ten bate van “The Plastic Soup Foundation”.  

Én een bak voor houdbare voedingsmiddelen voor de Voedselbank Best-   

mailto:parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl


Oirschot. Beide goede doelen zijn van harte aanbevolen. 

De Basiliek is op maandag gesloten en op dinsdag t/m vrijdag open van ± 09.30 

tot 16.00 uur. 

 
MISBOEKJES IN HET PORTAAL VAN DE BASILIEK. 

De misboekjes voor de komende zaterdag en zondag liggen al in de week ervoor 

in het portaal van de Basiliek 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. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BASILIEK. 

Van zaterdag 14 mei tot en met zondag 5 juni is de Basiliek open op 

zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Ook op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Van zaterdag 11 juni tot en met zondag 3 juli is de Basiliek open op 

zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.15 uur. 

 

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN  

Gehandhaafd blijven regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven 

elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere 

manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan 

de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. 

Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), 

geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten 

enzovoort. 

 

GEBEDSINTENTIES. 
MET INGANG VAN 2022 ZIJN DE KOSTEN VAN EEN GEBEDSINTENTIE VOOR 

DE PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT  12 EURO. 

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/petrus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


