
KLOKKEN ST. PETRUS 
 

PAROCHIE ST. ODULPHUS VAN BRABANT 

 

BIJBELS BOEREN 
 

Verhitte discussies rondom stikstof. Begrijpelijk als je manier van leven in het 

geding is. Jarenlang werden boeren gestimuleerd op te schalen vanuit het 

adagium: zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk produceren. Nu stoten we op 

de grenzen. Technische innovaties schieten tekort. Er moet iets wezenlijks 

veranderen. Het zou met name de christelijke politieke partijen, die 

traditiegetrouw oog hebben voor de belangen van de boeren, sieren als ze de 

boeren van nu écht helpen om te veranderen naar natuur-inclusieve 

bedrijfsvoering. Volgens bijbelse inzichten is biologisch boeren ook de norm. 

Ten tijde van Mozes werden er al wetten uitgevaardigd, die productiebeperkend 

waren. Het sabbatgebod, het sabbatjaar en het jubeljaar waren bedoeld om de 

aarde te behoeden voor uitputting. Gif gebruiken is ondenkbaar in de bijbel. 

Onkruid en tarwe mogen samen opgroeien. Wie de aarde met gif behandelt, 

vergiftigt zichzelf. Wij zijn immers kinderen van de aarde. Volgens de Torah 

mochten akkerranden en veldhoeken niet geoogst worden. Dat was voor de 

armen. En voor de dieren. De zaaier waar Jezus over vertelt, accepteert het dat 

distels en vogels van invloed zijn op de opbrengst. Desondanks gaat hij door en 

vindt hij vruchtbare grond. Het stikstofverhaal is geen technisch verhaal. Het 

gaat over de vervreemding van de mens van de rest van de schepping omwille 

van economische belangen. Stof tot nadenken…   

 

pastor Wilfred van Nunen  
 

 

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

PAROCHIE SINT -ODULPHUS VAN BRABANT 12 EURO. 

 

WILLLIBRORDUSKERK: 

 

GEBEDSINTENTIES: 
 

Zaterdag 25 en zondag 26 juni. 

Nellie van de Sande-van de Pas (1ste jrgt en vanwege verjaardag). 

Cor de Beer (jrgt) en overleden familie De Beer-Appels. 

Cornelia IJpelaar-Timmermans en Catharina Thomassen. 

Frans van Dommelen. 

Kees en Mina Lathouwers-van Spreeuwel en overleden familie. 

Tinus en Pieta Vennix-van de Loo. 

 



 

BASILIEK SINT-PETRUS EN KAPEL SINT-JORIS: 
 

AGENDA 
Zaterdag 25 juni:  

16.00 uur:  Beiaardconcert door Rosemarie Seuntiëns en Dominique 

Paats. Luisterplaats: pastorietuin Nieuwstraat 17. 

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

Henk en Christianne van de Wal en de Mixed Voices. 

  

Zondag 26 juni:   

10.00 uur: Eucharistieviering in de Basiliek met organist 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 met aansluitend 

koffie of thee. 

11.30 uur: Eucharistieviering in de kapel van klooster Nazareth: ingang 

Koestraat 35. 

12.30 uur: Doop van Nomi van Vroenhoven. 

 

Maandag 27 juni: 

20.00 uur: Avondwakegroep. 

 

Donderdag 30 juni: 

19.30 uur: Doopvoorbereiding met Pastoor Spijkers voor de doop van 

10 juli. 

 

GEBEDSINTENTIES ST. PETRUS BASILIEK EN KAPEL ST.JORIS 
 

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 JUNI. 

Romana Bressers- van der Vorst (1ste jrgt). 

Dina van Brunschot- Neggers (verj). 

Theo van Laarhoven en Mien van Laarhoven- Basemans. 

Christien Smits- van Uden. 

Annemieke Renders. 

Annie Smetsers- Smetsers (mg). 

Miet van de Looij- Roozen en zoon Paul. 

Philippe Champeau (mg). 

Jan van Hersel (mg). 

Bertha Kreijveld- Bierkens (verj). 

Dries Swaans. 

 
 

OVERLEDENEN. 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


Op 5 juni is op 72-jarige leeftijd overleden Josephine Blankers. 

 

UITNODIGING VOOR DE OEKRAÏNERS IN OIRSCHOT, DE 

BEERZEN, BEST EN SPOORDONK. 
 

Op zondag 3 juli nodigt de parochie alle Oekraïners die woonachtig zijn in de 

gemeenten Best en Oirschot inclusief hun kinderen uit in de Oirschotse Basiliek. 

We gedenken dan de slachtoffers die in de oorlog vielen en we bidden voor alle  

Oekraïners, voor hen die nog in hun eigen land verblijven en ook voor hen die 

op de vlucht zijn. 

  

Het programma: 

13.30 uur:          Bijeenkomst in de Oirschotse Basiliek. 

14.30 uur:          Concert van Cést la Vie in de pastorietuin: Nieuwstraat 17. 

In de pauze en na afloop van het concert om 16.30 uur zorgen we voor een hapje 

en een drankje. 

  

De kinderen kunnen spelen in de pastorietuin. 

U bent allen van harte welkom. 
  

 

 

PROGRAMMA 2022 VAN DE ORGELCONCERTEN OP HET SMITS-

ORGEL IN DE SINT PETRUSBASILIEK  TE OIRSCHOT.  

 

ORGELCONCERTEN: 

zondag 28 augustus   15.00 uur Thed van den Aker (Boxtel) 

zondag 9 oktober    15.00 uur  Tannie van Loon (Aalst) 

Toegang  is gratis. 

ORGELBESPELINGEN: 

zaterdag  2 juli     14.30 - 15.00 uur Tannie van Loon 
zaterdag  23 juli     14.30 – 15.00 uur Tannie van Loon 

zaterdag   6 augustus    14.30 – 15.00 uur Gerard Hafkenscheid 

zaterdag   10 september      14.30 - 15.00 uur Gerard Hafkenscheid   
INFORMATIE:  

Stichting Kerkconcerten St. Pieter Oirschot 

Secr. G.Hafkenscheid 

Ericalaan 26    5582 CA Waalre 

Tel. 0402214916 

E-mail: ghafken@gmail.com 

 

 

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-   

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

zondag van 13.30 tot 16.15 uur. 

 

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. 
 

mailto:parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl
http://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus

