
KLOKKEN ST. PETRUS 
 

PAROCHIE ST. ODULPHUS VAN BRABANT 

  
In verband met de vakantie verschijnt het Oirschots Weekjournaal niet in week 

31 en 32. De Kerkberichten voor deze weken (o.a. de agenda en de 

gebedsintenties) zijn in dit Weekjournaal opgenomen, dus goed bewaren. 

 
Fijne vakantie! 
 

Ons woord “vakantie” komt van het latijnse “vacare”, wat “vrij zijn” betekent. 

Een paar weken helemaal vrij van school, werk en sociale verplichtingen kan 

heilzaam zijn. Je hebt tijd om het hoofd leeg te maken en om meer aandacht te 

hebben voor de mensen en dingen om je heen. De vakantietijd is bij uitstek een 

tijd om ook met meer aandacht te kijken naar de schoonheid van de natuur. Voor 

veel mensen is de natuur zelfs een bron van religieuze ervaring. Wie wordt er 

niet geraakt door een mooie zonsondergang, het warme lied van een merel in de 

ochtend, een kleurrijke vlinder in je tuin? Paus Franciscus spreekt zelfs van het 

“evangelie van de schepping”. De natuur heeft een blijde boodschap voor ons: 

ze is door God geschapen en ze openbaart ons dat alles met alles samenhangt. 

De wetenschap toont aan dat mensen voor meer dan 98% over dezelfde genen 

beschikken als alle andere levende wezens. Dat maakt het wonder alleen maar 

groter. Ik wens iedereen een fijne vakantietijd, met veel aandacht voor elkaar en 

voor de wereld in al zijn bonte verschijningsvormen. 

Pastor Wilfred van Nunen      

 
WILLLIBRORDUSKERK: 

 

GEBEDSINTENTIES: 
 

Zaterdag 30 en zondag 31 juli. 

Jos IJpelaar (jrgt). 

Gerard van Hal (verj). 

 

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus. 

Nico van Balen. 

Toon de Beer, Cato de Beer-Eltink, José, Cor, Elly, Teun en Arjan. 

Jac en Kees van Hoof- Pasmans (jrgt) en Jos, Kees, Annie, Jan en Piet. 

 

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus. 

Gerard Nouwens (jrgt) 

Graad Appels en Anneke van de Meijdenberg, Adriaan Tholen, 

Piet Appels en Cor de Beer. 



Ouders Verhagen- Lathouwers, Leo Verbeek, Gust en Bertha, Jan, 

Nellie en Henk Colsters. 

Theo Dieker, Frank en Petra. 

 

BASILIEK SINT-PETRUS EN KAPEL VAN SINT-JORIS 

 

AGENDA 
 

Zaterdag 30 juli:  

18.30 uur:  In de kapel van Sint-Joris eucharistieviering met organist 

Gerard Hafkenscheid.  

 

Zondag 31 juli:   

10.00 uur: Eucharistieviering met organist Gerard Hafkenscheid in de 

Basiliek. 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. 

 

Zaterdag 6 augustus:  

14.30 uur:  In de Basiliek orgelbespeling door Gerard Hafkenscheid tot 

15.00 uur. 

18.30 uur:  In de kapel van Sint-Joris eucharistieviering met organist 

Gerard Hafkenscheid.  

 

Zondag 7 augustus:   

10.00 uur: Eucharistieviering met organist Gerard Hafkenscheid in de 

Basiliek. 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 Noah Leenderts door pastoor Spijkers. 

 

 

Zaterdag 13 augustus:  

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

                              Marie-Louise en Mari met organist Gerard Hafkenscheid. 

 

Zondag 14 augustus:   

10.00 uur: Eucharistieviering met het Koninklijk koor Lamidore uit 

België in de Basiliek. Deze viering wordt rechtstreeks 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/
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uitgezonden door Omroep Oirschot Eén-TV en is ook te zien 

via Kerk-TV op de website www.odulphusvanbrabant.nl  

Aansluitend is er een concert door het koor. 

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

Koestraat 35. 
 

Maandag 15 augustus: MARIA TEN HEMELOPNEMING 

19.00 uur: In de kapel van Sint-Joris viering met pastor van Nunen en 

organist Gerard Hafkenscheid. 
 

Woensdag 17 augustus: 

19.00 uur: Parochiebestuur. 
 

 

GEBEDSINTENTIES BASILIEK SINT-PETRUS EN KAPEL SINT-

JORIS. 

 
Zaterdag 30 en zondag 31 juli. 

Christien Smits-van Uden (mg). 

Mia Walenberg- Brans. 

Annemieke Renders. 

Miet van de Looij- Roozen en zoon Paul. 

Philippe Champeau (mg). 

Jos van de Ven en Mien van de Ven- van de Kam (sterfdagen). 

Bert Beekmans (mg). 

 

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus. 

Toon en Toos Wolfs- van Loon. 

Janus van de Vondevoort. 

Pater van der Heijden. 

Leny van Dijk- van Overdijk (mg). 

Jacqueline Verkooijen- van den Wittenboer (mg). 

Jo Sanders- van Lieshout (mg). 

Annie Smetsers- Smetsers (mg). 

Jan Verhagen en zoon Henrie. 

Piet Bierkens. 

Leentje Coppelmans- van Laarhoven (mg). 

Tonnie van der Heijden- van Brunschot (sterfdag). 

Frans Smulders. 

 

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus. 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders. 

Toon Vogels. 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


Cees Erven (mg). 

Kees Habraken (mg). 

 
OVERLEDENEN. 

 

Op 12 juli is op 87-jarige leeftijd overleden Ans François. 

 

LUDIEKE VEILING OP 11 SEPTEMBER 

 

 Op zondagmiddag 11 september vindt er een Ludieke Veiling plaats in de 

pastorietuin. Het idee is ontstaan doordat pastoor Spijkers een hoeveelheid wijn 

vanuit zijn privécollectie heeft aangeboden. Buiten de prachtige wijnen komen 

er andere producten en diensten onder de hamer, zoals aquarellen van 

kunstenaar Marc Mulders en religieuze boeken. De Ludieke Veiling heeft tot 

doel geld in te zamelen voor drie nieuwe glas-in-loodramen in de Oirschotse 

basiliek.  
  
Om aan de kosten een bijdrage te leveren is er een gezellige zondagmiddag 

bedacht met muzikale ondersteuning en de Ludieke Veiling onder leiding van 

niemand minder dan Hans Latour. Ook komen er kraampjes met aanverwante 

producten die tevens te koop worden aangeboden. Bijvoorbeeld T-shirts met 

afbeelding van The Green Man van Marc Mulders. Aanvang van deze middag is 

om 14.30 uur en het eindigt rond 17.30 uur. 
  
Als u mooie producten of diensten beschikbaar wilt stellen voor de veiling, 

neem dan contact op met Hans Latour, hl@hanslatourengineering.nl 
 

WIJZIGING KANAAL ZIGGO VOOR HET UITZENDEN VAN DE 

VIERING OP ZONDAG IN DE BASILIEK. 

De viering op zondag in de Basiliek wordt door Ziggo niet meer uitgezonden op 

kanaal 36, maar op kanaal 42! 

Ongewijzigd: KPN: kanaal 1362 en Trined: kanaal 520. 

 

BUSREIS BEDEVAART KEVELAER 18 AUGUSTUS 2022 
 

Dit jaar wordt er weer een busreis georganiseerd naar het bedevaartsoord 

Kevelaer.   

De kosten voor deze bedevaart bedragen € 20,- p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar 

€ 10,- . U kunt opstappen in De Beerzen, Oirschot of Best. Voor meer informatie 

of voor aanmelden (t/m 29 juli) kunt u terecht bij het parochiesecretariaat, 

Nieuwstraat 17 te Oirschot, tel. 0499-571250.  

 

PROGRAMMA 2022 VAN DE ORGELCONCERTEN OP HET SMITS-

ORGEL IN DE SINT PETRUSBASILIEK  TE OIRSCHOT.  

mailto:hl@hanslatourengineering.nl


 

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   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 

 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BASILIEK. 

Van dinsdag 5 juli tot en met dinsdag 30 augustus is de Basiliek open op dinsdag 

tot en met zondag van 13.30 tot 16.15 uur. Dus op de maandagen gesloten. 

 

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. 
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