
KLOKKEN ST. PETRUS 

 
VANAF AUGUSTUS ZIJN OOK DE GEBEDSINTENTIES VAN DE  

H. WILLIBRORDUSKERK UIT MIDDELBEERS IN HET OIRSCHOTS WEEKJOURNAAL 

OPGENOMEN. 
 

 

PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT 
 

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

PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT  12 EURO. 

 

BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN. 
 
Half januari is dit een elk jaar terugkerend item. 
Sinds het begin van de opkomst van de oecumenische gedachte is deze week 
onder de aandacht gebracht. Sommige mensen denken dat het allemaal niet 
veel verschil maakt hoe je God ziet, want het is toch voor iedereen hetzelfde! 
Maar dat is toch niet zo. 
Ik heb in Nijkerk gewoond waar vele christelijke gemeenschappen waren. Elke 
januari werd er een gemeenschappelijke viering geregeld, alleen de dominees 
van de grote kerk deden daar niet aan mee. Zij baden met hun mensen in hun 
kerk wel voor de eenheid (!?) 
Ik denk echter dat een complete eenheid niet haalbaar is, want onder de 
christenen verschilt de interpretatie van God, oftewel hun Godsbeeld al steeds 
meer. Sommigen zien God als een vader, anderen specificeren niet of het een 
vader of een moeder moet zijn, weer anderen zien een broer of vriend en dan 
zijn er ook nog die God alleen zien als aanwezig in elk schepsel op aarde. Het 
verschil tussen de afzonderlijke geloofsrichtingen lijkt dus te vervagen, (al blijft 
het geloof rond avondmaal en H. Mis wel echt anders), de persoonlijke  
opvattingen zijn veel minder onder één noemer te brengen. Belangrijkste is 
echter toch: “Wie is God voor jou?” 
 
Paul Versteegh, aalmoezenier                                                          
 
WILLIBRORDUSKERK: 

 

Gebedsintenties. 
Zaterdag 15 en zondag 16 januari . 

Dien Nouwens- van Heijst (jrgt) en Graad Nouwens en zoon Gerard. 

Diny van Heerebeek- van de Pas 

Overleden familie Struijs- van de Watering 

Piet en Drieka Nouwens- Huijbregts, hun zoon Henk Nouwens en 



    voor Kees van Overdijk. 

 

Onlangs overleden: 

Corry Kanters- Klaassen. 

 

SINT-PETRUSBASILIEK: 

 
Het parochiesecretariaat Oirschot/Spoordonk is geopend voor bezoekers 

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

S.v.p een mondkapje dragen en de handen desinfecteren. 

Het secretariaat is ook te bereiken: 

-telefonisch: 0499-571250 

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

 

AGENDA 

 

DE ACTIVITEITEN OP MAANDAG T/M DONDERDAG ZIJN ONDER 

VOORBEHOUD, AFHANKELIJK VAN HET BESLUIT VAN DE 

REGERING IN DE EERSTVOLGENDE PERSCONFERENTIE. 
 

 

Zondag 16 januari:  

10.00 uur: In de Basiliek eucharistieviering 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 

 U dient hiervoor plaatsen te reserveren. Maximaal 50 

personen. 

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

                              Koestraat 35. 
 

Maandag 17 januari: 

18.30 uur:  Ouder-kind avond als voorbereiding op de Eerste 

Communie. 

19.00 uur: DB Parochiebestuur en contactgroep Antoniuskerk in het 

Koetshuis. 
 

Woensdag 19 januari: 

19.00 uur: Parochiebestuur. 

 

Donderdag 20 januari: 

12.00 uur: Team pastores. 

18.30 uur:  Ouder-kind avond als voorbereiding op de Eerste 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


Communie. 
 

Overleden. 
Op 30 december 2021 is op 75-jarige leeftijd overleden Cees Hop. 

Op 02 januari 2022 is op 95-jarige Jo van der Meijden overleden. 

 

GEBEDSINTENTIES. 

 
Zaterdag 15 en zondag 16 januari 2022. 

Bets van de Wal-van Cuijck (1ste jrgt). 

Cor van Schoot (1ste jrgt). 

Piet Versteden (mg). 

Antoinette van der Hijden- Vogels (mg). 

Pierre Geenen en Anna Coolen. 

Jan Melis. 

Janus Smetsers (mg). 

Jacqueline Verkooijen- van den Wittenboer (mg). 

Piet van de Sande en overleden familie van de Sande- van Overdijk. 

Familie van Overbeek- van Vroenhoven (verj. vader). 

Theo van Gerven. 

Regina van Gils- de Kok (jrgt). 

 

VIERINGEN KAPEL SINT JORIS  GAAN IN IEDER GEVAL TOT 15 

JANUARI 2022 NIET DOOR! 
Naar aanleiding van de algehele lockdown kunnen er tot 15 januari 2022 (en 

misschien ook daarna) géén vieringen gehouden worden in de Kapel van Sint 

Joris, omdat de anderhalve meter maatregel vanwege de beperkte ruimte 

moeilijk te handhaven is. 

 

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. 

 
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. 

 

BASILIEK OPEN. 

Van 14 november 2021 tot en met 8 mei 2022 is de Basiliek open op zondagen 

van 13.30 tot 15.30 uur. 



 

NIEUWSTE CORONAMAATREGELEN MET INGANG VAN 20 

DECEMBER 2021.. 

Naar aanleiding van de algehele lockdown worden er in de R.K. Kerk in ieder 

geval tot 15 januari 2022 vanaf 17.00 uur tot de volgende ochtend 05.00 uur 

géén vieringen gehouden. Voor de vieringen die wél kunnen doorgaan, geldt het 

volgende:  

Er moeten plaatsen gereserveerd worden en er geldt een maximaal aantal 

bezoekers van 50, exclusief bedienaren. Gelovigen worden gevraagd tijdens 

vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te 

houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of 

de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden, dus bij het 

binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het tussentijds verplaatsen. 

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en 

thuisblijven bij klachten. 

Uitvaarten mogen door maximaal 100 personen worden bijgewoond. 
  
PLAATSEN RESERVEREN VOOR DE VIERINGEN. 

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 van de parochie: 

www.odulphusvanbrabant.nl   

Klik op: Bestellink Kaarten Vieringen. Kies het gewenst aantal toegangskaarten 

voor de gewenste viering: kerk/datum/tijdstip (voor de eerstvolgende vieringen 

op zaterdag of zondag). Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dit 

direct aangegeven. Vul de gegevens in: naam + email-adres. 

Accepteer de algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) en plaats de 

bestelling. U ontvangt per direct een e-mail met de toegangskaart(en).  
  

Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie:  
  

Alleen voor de eerstvolgende weekendvieringen. Geef aan welke viering u wilt 

bijwonen. Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskaarten. De 

toegangskaarten worden naar uw keuze gemaild naar uw eigen e-mailadres of 

naar het parochiecentrum (voorkeur). In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor 

de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk.   

Belangrijk: Géén voicemail inspreken. U kunt telefonisch alleen via een 

medewerker de kaartjes bestellen!  

U kunt kaartjes bestellen voor de Sint Petrusbasiliek op maandag van 09.00 tot 

12.00 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur: 0499-571250. 
 

 

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

