
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 

 

KATHOLIEK 
 
Het was tijdens de jaarvergadering van de KBO dat ik een inleidend woordje mocht 
houden. Ik hield een pleidooi voor het behoud van de K van de KBO, de Katholieke 
Bond van Ouderen afdeling Oirschot. Het betekent niet dat je katholiek moet zijn, 
dat wil zeggen lid van de katholieke Kerk, om bij de Katholieke Bond van ouderen in 
Oirschot te kunnen horen. Niets is minder waar. 
 
Het woord ‘katholiek’ betekent ‘universeel’. Dat de Kerk ‘katholiek’ is betekent dat 
deze Kerk bestemd is voor heel de wereld, openstaat voor alle mensen  op onze 
aarde. In die zin zijn ook de ouderenbonden in Oirschot, Best en de Beerzen voor 
iedereen toegankelijk, niet alleen voor leden van de katholieke Kerk. De KBO's 
sluiten niemand uit. Wat ze wel willen uitdragen zijn christelijke waarden en 
normen. Het is onze zienswijze, dat alle mensen kinderen zijn van een gezin, dat we 
allen broers en zussen zijn van elkaar  met God als onze Vader. 
 
Paus Franciscus schreef daarover een boekje met als titel: ‘Fratelli tutti’ en dat 
betekent alle mensen op de wereld zijn broers en zussen van elkaar. En zo moeten 
wij ook met elkaar omgaan en niemand uitsluiten. Van 19 tot en met 26 september 
is weer de jaarlijkse vredesweek met als motto: INCLUSIEF SAMENLEVEN. Iedere 
mens verdient respect. Daarom geen onderscheid naar ras, natie, geloof, kleur of 
gender. 
 
Paus Franciscus schreef nog een ander boekje: ‘Laudato si’. Daarin roept hij ons op 
om goed te zorgen voor ons gezamenlijk huis: moeder aarde. En ook voor de armen 
onder ons zoals de vluchtelingen. Katholiek betekent : we leven niet voor onszelf 
alleen, maar we zijn er voor elkaar, om voor elkaar het leven mogelijk te maken. 
 
Pastoor Leendert Spijkers 
 
WILLIBRORDUSKERK: 

 

Gebedsintenties. 
 

Zaterdag 25 en zondag 26 september. 

Adrianus en Cornelia Hems- Hendriks en overleden familie 



Ben Aarts (mnd ged.) 

Pastoor Nico van Balen. 

Jan van Antwerpen, in Brazilië overleden. 

 
SINT-PETRUSBASILIEK: 

 
Het parochiesecretariaat Oirschot/Spoordonk is geopend voor bezoekers 

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 

 
AGENDA 

 

Zaterdag 25 september:    

15.00 uur: In de kapel van Sint Joris viering van het Gouden huwelijksfeest 

van Cees en Pity van Dommelen. Van harte proficiat. 

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

Louise en orgelspel door Gerard Hafkenscheid.. 

 

Zondag 26 september: VREDESZONDAG: INCLUSIEF SAMENLEVEN 

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: Eucharistieviering in de kapel van klooster Nazareth:  

Koestraat 35. 

 

Maandag 27 september: 

09.00 uur:      Eucharistieviering met Gilde Sancta Barbara 

Koningsschieten Gilde Sancta Barbara 

20.00 uur: Informatieavond over het Vormsel  

 

Dinsdag 28 september: 

19.30 uur:             Doopvoorbereiding met pastor van Nunen 

                              voor de doop van 3 oktober. 

 

Donderdag 30 september: 

 9.00 uur: Team pastores 

 

Gebedsintenties. 

 
Zaterdag 25 en zondag 26 september. 

Helma Peters-van Helvoort (1ste jrgt) 

Riet Smetsers- Kelders (mg) 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


Mia Walenberg- Brans (mg) 

Annemieke Renders  

Jo van den Aker (mg) 

Henk Vincent (verj) 

Carolien van Hattem- Bierkens (mg) 

Riet van Overdijk (mg) 

Wim van Kemenade (verj) 

Joannes Smits 

Adriana Smits- van der Heijden 

Sjaan, Tonnie en Harrie Smits en overleden familie. 

Theodorus de Werdt 

Theodora de Werdt- van de Oever 

Broeder Bernardus de Werdt. 

 

Overleden. 
Op 10 september is op 80-jarige leeftijd overleden Janus Smetsers. 

 
NEE TEGEN PLASTIC SOEP. 

Vorige maand is er een kliko in het torenportaal geplaatst, waar plastic 

statiegeldflesjes in gedaan kunnen worden. Inmiddels is de eerste lichting geschied. 

Zestig kleine en zes grote PET-flessen zijn samen goed voor ruim een tientje. We 

maken er een doorlopende actie van. Het statiegeld wordt telkens gedoneerd aan The 

Plastic Soup Foundation, een stichting die voorlichting geeft over de gevolgen van 

microplastics in zeeën en oceanen en in gesprek gaat met bedrijven en overheden om 

dit probleem aan te pakken. Doe mee en deponeer statiegeldflesjes in de bak in het 

kerkportaal! 

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. 

 
ALS ER ÉÉN SCHAAP OVER DE DAM IS….. 

… dan volgen er meer. Dat hebben we gemerkt na de oproep voor vrijwillige 

tuinmannen en -vrouwen in deze krant. 

Een man en een vrouw hebben zich inmiddels aangemeld! 

Bent u de volgende die tijd en zin heeft om een ochtendje in de week te tuinieren 

in de prachtige pastorietuin in Oirschot? 

Meld u dan aan bij A van Schoonderwalt: 06 53135065 of begraafplaats.oso@ 

odulphusvanbrabant.nl 

 
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. 

De misboekjes voor de komende 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. 

 
VANAF  4 SEPTEMBER TOT EN MET 17 OKTOBER IS DE BASILIEK OP ZATERDAG 

EN ZONDAG OPEN VAN 13.30 - 16.15 UUR. 

 

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 

doorgaans bereiken of een afspraak maken. 

 

 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus

