
KLOKKEN ST. PETRUS 

 
Het parochiesecretariaat is weer geopend voor bezoekers, 

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

Het secretariaat is te bereiken: 

-telefonisch: 0499-571250 

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

 
VERDRIET 

Elke keer weer worden we geconfronteerd met ziekte, met de dood. Soms lijkt er 

geen einde aan te komen. Afgelopen jaar hebben vele mensen een dierbare verloren 

waar ze door de corona niet het afscheid  aan hebben kunnen geven dat zij wilden. 

Resultaat: een verdriet wat je blijft achtervolgen. In mijn defensietijd heb ik voor de 

jonge militairen het volgende geschreven: 

 

VERDRIET 
Als je iets ergs meemaakt, kun je intens verdrietig zijn. 

Je moet je verdriet dan ook niet verdringen, maar het alle ruimte geven. 

Maar je moet je verdriet wel binnen grenzen houden. 

Je kunt er helemaal in opgaan, zoveel dat er niets anders meer bestaat. 

Als je niet uitkijkt, zit er dan ook geen uitweg meer in. 

En dat kan niet! 

Jij bent de mens met die emotie. 

De emotie mag jou niet bepalen. 

Jij bent meer dan dat. 

Je leven is meer dan dat. 

Er is meer om voor te leven, 

meer om mee te leven. 

Er is altijd weer een toekomst, een nieuw begin. 

Daarmee hoef je je verdriet niet te vergeten, het mag er zijn! 

Jij bent er rijper door geworden. 

Maar er is meer; jij bent meer. 

Jij kunt iets van je leven maken, 

met alle ervaringen die je hebt, 

alle liefde die je hebt, 

alle talenten die je hebt gekregen. 

Jouw leven en dat van anderen is dat waard!  

 

Aalmoezenier Paul Versteegh 

 
AGENDA 
 
Zaterdag 24 juli:   

13.30 uur:  Tot 16.15 uur is de Basiliek open. U bent hartelijk welkom. 



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

en  orgelspel door Gerard Hafkenscheid. 

 

Zondag 25 juli:  

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:  Doop van Sam van der Vleuten. 

12.30 uur:              Doop van Loek van der Staak. 

13.30 uur:  Tot 16.15 uur is de Basiliek open. U bent hartelijk welkom. 

 

 Inzamelactie tegen plasticvervuiling 

Eindelijk zit er 15 cent statiegeld op kleine plastic PET-flesjes. Elk jaar belanden er in 

Nederland zo’n 75 miljoen flesjes op straat of in de natuur.  Dat moet ophouden! Met 

deze boodschap staat er een inzamelbak in het torenportaal van de basiliek voor 

plastic flesjes met statiegeld. Iedereen die daar een flesje indoet, draagt niet alleen bij 

aan een schoner milieu in onze eigen omgeving, maar doneert ook 15 cent aan The 

Plastic Soup Foundation. Deze stichting zet zich actief in tegen de plasticvervuiling 

door voorlichting over de gevolgen en gevaren van de plastic soep in de wereldzeeën 

en door het gesprek met politiek en bedrijfsleven gaande te houden met als doel de 

plastic afval de wereld uit te helpen. Deze actie, in de geest van “Laudato Si’”, de 

encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor de aarde, is doorlopend.  Doe mee 

en zegt het voort! Het torenportaal van de basiliek is iedere dag geopend, met 

uitzondering van de maandagen. Tevens is in het torenportaal ook een inzamelpunt 

aanwezig voor houdbare voedingsmiddelen voor de Voedselbank Best-Oirschot. 

 

  

Leefplein Sint Joris open voor aanleunbewoners en senioren 
In de maanden juli en augustus is het Leefplein in huize Sint Joris op dinsdagmiddag 

en vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur open voor aanleunbewoners in Oirschot.  

                             

Overleden. 

Op 12 juli is op 92-jarige leeftijd overleden Doortje de Haas-van der Schoot. 

 

Gebedsintenties. 
Zaterdag 24 en zondag 25 juli. 

Reina van Rulo- Rewinkel en echtgenoot Jan. (trouwdag) 

Jan van de Wal 

Wim van den Heuvel (mg) 

Toon Wolfs en Toos Wolfs- van Loon. 

Overleden ouders Hems-Roefs 

Ouders Jos van de Ven en Mien van de Ven- van de Kam 

Piet Bressers 

Riet van Overdijk (mg) 



Hanneke Swaans-de Brouwer 

Ouders van Overdijk-Smits en kinderen 

Overleden ouders Evers-van Kollenburg en kinderen 

Bijzondere intentie. 

 

Dringend vrijwilligers en vrijwilligsters gevraagd. 
Dringend vrijwilligers en vrijwilligsters gevraagd voor onderhoud 

kerkhof en tuinen rond Basiliek en pastoraal centrum. 

Het aantal mannen en vrouwen om een keer in de week op dinsdagmiddag 

kerkhof en tuinen rond kerk en pastoraal centrum te onderhouden is te klein 

geworden om dat in twee groepen te doen. 

Dat is wel onze wens omdat zowel voor kerkhof als tuinen een wekelijkse 

opknapbeurt noodzakelijk is. 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Annemarie van Schoonderwalt 

Tel: 06 53135065.  
 

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. 

 
IN JULI EN AUGUSTUS IS DE BASILIEK DAGELIJKS OPEN VAN 13.30 – 16.15 UUR, 

BEHALVE OP DE MAANDAGEN. 

 

NIEUW BERICHT VOOR DE WEEKENDVIERINGEN. 
U hoeft géén kaartjes meer te bestellen voor de vieringen in de Basiliek. Wel blijven 

verschillende richtlijnen van kracht, zoals de afstand van 1,5 meter en het 

desinfecteren van de handen bij binnenkomst. Verder blijft u bij 

verkoudheidsklachten en/of koorts thuis, houdt u zich aan de RIVM-richtlijnen en 

volgt u de plaatselijke aanwijzingen op. 

 

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 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus


doorgaans bereiken of een afspraak maken. 

 

 


