
KLOKKEN ST. PETRUS. 

 

Vredesweek 2020 

De vredesweek wordt dit jaar gehouden van zaterdag 19 tot zondag 27 september. 

Alom constateert men sinds de opkomst van Covid-19 veel meer solidariteit. 

Natuurlijk zijn er ook problemen met de lange duur van de beperkingen, die wij ons 

op advies van de overheid opleggen. Maar we voelen wel meer verbondenheid. Een 

solidariteit, die door vriendschap ontstaat, vordert met de snelheid van een slak, maar 

solidariteit die door een pandemie bewust wordt, groeit aan met de snelheid van een 

vliegtuig. In een paar dagen is de hele wereld ermee bezig. Dat wil echter niet zeggen 

dat dan nu alle verschillen zijn weggevallen.  Eerder zijn de verschillen, die er waren, 

nog versterkt. Niet ieder land heeft een zorgzame regering en ook de tragiek van arm 

en rijk is nog meer zichtbaar geworden. Daarom kiest PAX juist nu als thema voor de 

vredesweek 2020: “Vrede verbindt verschillen”. Wel wordt door deze negatieve 

verbondenheid, het gevaar van besmetting, duidelijk dat een klein gebaar van 

vredelievendheid van enorme waarde is in onze thuissituatie, in onze buurt en overal. 

Dus wij kunnen allemaal iets doen om met vrede de verschillen te verbinden. 

 

Dré Brouwers, pastor 

 

Agenda 
 

Vrijdag 18 september: 

15.30 uur: Oefenen Eerste Communie 

. 

Zaterdag 19 september:   

18.30 uur: Eucharistieviering met orgelspel door Gerard Hafkenscheid in de  

  Basiliek. 

  

Zondag  20 september:   

10.30 uur: In de Basiliek Woord- en Communiedienst met Marie Louise en Mari en 

orgelspel door Gerard Hafkenscheid. 

10.30 uur: In de pastorietuin Eerste Communieviering met 10 kinderen van  

  De Linde. Van harte proficiat. 

12.00 uur:  Doop van Rik van de Looy, 

13.00 uur:  Doop van Jens van de Vondevoort. 

 

Maandag 21 september: 

20.00 uur: Informatie over het Vormsel voor de ouders in basisschool de Plataan. 

 

Woensdag 23 september: 

19.00 uur: Parochiebestuur 

 

Donderdag 24 september: 

12.00 uur:  Pastores team. 



15.00 uur: Kapittel in Den Bosch. 

 

Gebedsintenties. 

 
Zaterdag 19 en zondag 20 september. 

Bertha Saris van der Aa (1ste jrgt) 

Rinus Verhouden (1ste jrgt) 

 en Ria Verhouden- Bressers 

Bertha Spanjers- Hoosemans (mg) 

Marinus Koolen (mg) 

Mien de Brouwer (mg) 

Janus Hoosemans 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders 

Betsie van Rooy- Hoppenbrouwers (mg) 

Piet Verdonk en overleden ouders. 

Overleden ouders Megens- de Kroon en schoonzoon Leo. 

Lies Mathijssen- Hesselmans (verj) 

Hanneke Swaans- de Brouwer (mg) 

Anneke Stolk- van Cuyk (mg) 

Piet Bosmans (mg) 

Diny van den Akker- Sterke. 

Peer Peters 

Loekie van de Wal 

Wilhelmus van der Aa (jrgt) 

Joannus van den Hamsvoort en Hendrina van Beers en 

     overleden familieleden. 

 
PAROCHIESECRETARIAAT. 
Het parochiesecretariaat is weer geopend voor bezoekers. U dient zich aan de 

aanwijzingen van de medewerkers te houden. Het secretariaat is ook bereikbaar per e-

mail (parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl) of per telefoon. Zie ook 

de informatie op de website van de parochie: www.odulphusvanbrabant.nl/petrus 

In de kapel van de Heilige Eik en St. Joris zijn tot nader bericht géén vieringen. 

U kunt het parochiesecretariaat bellen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 

uur: 0499-571250.                                                                                                         
 

VIERINGEN IN ONZE KERKEN 
Om een viering bij te wonen, hoeft u vooraf geen plaatsen meer te reserveren. Wel 

blijft de anderhalve meter-regel natuurlijk van kracht, zowel bij het zitten in de 

kerkbanken als bij het binnenkomen en weggaan.Ook het desinfecteren van uw 

handen bij binnenkomst en het thuisblijven als u corona-gerelateerde 

ziekteverschijnselen heeft, blijft nodig. 

Graag verwelkomen we u in een van de vieringen. 

Dopen                                                                                                                                                                  

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


Vanaf september wordt er weer gedoopt in de St. Petrusbasiliek. U kunt een afspraak 

maken met het parochiesecretariaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Uitvaarten                                                                                                                                                                        
Uitvaarten kunnen weer door méér dan 30 mensen worden bijgewoond. Er wordt van 

u verwacht dat u in ieder geval het condoleanceregister achter in de kerk tekent.                                                                   

 

Ziekenzalving en ziekenzegen                                                                                                  
Hiervoor neemt u contact op met één van de pastores.                              

 
GEBEDSINTENTIES.                                                                                                    
Intenties kunt u opgeven via de website van de parochie: 

www.odulphusvanbrabant.nl/petrus  Hier klikt u op: Vieringen: Opgeven 

gebedsintenties óf via een envelop(met inhoud!) in de brievenbus van het 

parochiesecretariaat. Als u wilt dat uw gebedsintentie wordt opgenomen in het 

Oirschots Weekjournaal moet u deze minstens 14 dagen van te voren opgeven. 

 
ACTIE VOEDSELBANK. 
In het kerkportaal(open van ongeveer 10.00-16.00 uur) staat een tafel, waarop u 

houdbare levensmiddelen, zeep en schoonmaakmiddelen neer kunt zetten voor de 

voedselbank. Onze aandacht en solidariteit blijven in deze tijd hard nodig. Namens de 

minder draagkrachtigen die afhankelijk zijn van de voedselbank: Hartelijk bedankt! 

 

ZIEKENBEZOEKGROEP. 
Contact: Annelies van de Ven, tel. 576072(Oirschot)  en Gon Roefs, 

tel.571677(Spoordonk).  

 
ROUWBEZOEKGROEP. 
Contact : AnneMarie van Schoonderwalt:  06.53135065 of  e- mail: 

begraafplaats.oso@odulphusvanbrabant.nl 
 

LIVE VIERING OP DE TV. 
Iedere zondag om 10.30 uur is de viering in de St. Petrusbasiliek live bij u thuis te 

zien op de televisie via kanaal 36 van Ziggo, kanaal 1316 van KPN en kanaal 520 van 

Trined. 

 
PASTORES. 
L. Spijkers, priester. W. van Nunen, diaken. 

Via het telefoonnummer van het parochiecentrum kunt u de pastores doorgaans 

bereiken of een afspraak maken. 

Buiten openingstijden van het parochiecentrum wordt u via de telefoonbeantwoorder 

voor dringende situaties door verwezen naar een mobiel nummer. 
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