
KLOKKEN ST. PETRUS 

 
PAROCHIE ST. ODULPHUS VAN BRABANT. 

 

Vincentius 
  
Steeds vaker horen we dat sommige mensen niet meer de middelen hebben 
om een redelijk bestaan te kunnen betalen. Ook in de Troonrede werd dit 
nadrukkelijk genoemd. In sommige gemeenten kennen we 
Vincentiusverenigingen die zich bekommeren om iedereen die in nood verkeert 
en hen ondersteunt met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke 
hulpverlening. 
Deze week herdenken we de grondlegger van deze “Vincentiaanse” 
spiritualiteit: Vincentius De Paul. 
Aalmoezenier Vincentius leefde van 1581 tot 1660 en legde zich bijzonder toe 
op de armenzorg. Hij stichtte niet alleen de orde van de Lazaristen, maar 
inspireerde ook de Brabantse bisschop Zwijssen die in Nederland bekende 
Zusters van Schijndel en de Fraters van Tilburg stichtte. Beiden baseren zich op 
zijn spiritualiteit van Barmhartigheid van Vincentius en hebben hun sporen 
verdiend in het onderwijs.  
Enkele uitspraken van deze Vincentius wil ik u niet onthouden: 
Tegen de kloosterlingen zei hij ”als klooster geef ik u de straat, als kamer de 
ziekenkamer, geen speciale kapel, maar gewoon de parochiekerk”. En ook: “je 
verliest er niets bij als je het gebed of de kerkdienst moet verlaten om naar de 
armen te gaan. God dienen is de armen dienen”. 
Wat zou onze huidige samenleving er anders uitzien als we ons meer lieten 
inspireren door Vincentius.  
 
Aalmoezenier Jan van Lieverloo 
 

WILLLIBRORDUSKERK: 

 

GEBEDSINTENTIES: 
Nico van Balen. 

Riek van Aaken- Smolders (jrgt). 

Wim van der Hamsvoord. 

 

BASILIEK VAN SINT-PETRUS EN KAPEL VAN SINT-JORIS: 

 

AGENDA. 
 



Vrijdag 30 september: 

17.00 uur:   Parochiebestuur 

 

Zaterdag 1 oktober:  

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

het Dameskoor.  

 

Zondag  2 oktober:   

 09.30 uur: In de kapel van Sint-Joris kleine Franciscusviering met pastor 

van Nunen voor peuters en kleuters. 

10.00 uur: In de Basiliek eucharistieviering met Schola Cantorum Sancti 

Petri. 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. 

12.30 uur: Doop van Guus van Veghel. 

  

Woensdag 5 oktober:  

19.00 uur: In de kapel van Sint-Joris, Gasthuisstraat 5, lezing over de 

heilige Franciscus van Sales door pater Salesiaan Wim 

Holterman. Iedereen is van harte welkom. 

 

Donderdag 6 oktober: 

 09.30 uur:   Bijeenkomst Pastoraal team in klooster Nazareth. 

 

Kapellekes fietstocht. 
Kapellekes fietstocht uitgesteld naar het voorjaar. 

In de laatste Nieuwsbrief hebt U kunnen lezen, dat de Samen Op Weg Groep 

volgende week zondag een fietstocht zou organiseren langs diverse kapellen 

in onze parochie, met aansluitend een gezamenlijke afsluiting. 

Door omstandigheden is ervoor gekozen om deze uit te stellen tot volgend 

voorjaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort u ervan. 

   

Overleden. 
Op 5 september is op 81-jarige leeftijd overleden Riet Smetsers- van Aarle. 

Op 15 september is op 90-jarige leeftijd overleden Carla van der Avort- Nagel. 

 

 

 

GEBEDSINTNTIES ST.PETRUS BASILIEK EN KAPEL ST.JORIS. 

 
Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


Familie Vingerhoets en familie Mulders. 

Gijsbertus Vingerhoets en echtgenote Maria Mulders. 

Maria de Weert en overleden ouders. 

Overleden familie van de Ven- der Kinderen. 

Henrica van Kollenburg- van de Kam. 

Overleden ouders van der Hijden- van de Loo en kinderen. 

Jo Sanders- van Lieshout (mg). 

Leentje Coppelmans van Laarhoven (mg). 

Antoon van Oirschot en overleden ouders Mommersteeg van den Aker. 

 

HUISHOUD(ST)ER GEZOCHT. 

Huishoud(st)er gezocht voor de nieuwe pastoor, Felie Spooren. 

Uren in overleg. 

Info: bestuur@odulphusvanbrabant.nl of 0499-571250. 
 

 

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 1316 (is in de afgelopen periode foutief vermeld) en 

Trined: kanaal 520. 

 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN BASILIEK. 

Van zaterdag 3 september t/m zondag 16 oktober is de Basiliek alleen open op 

zaterdag en zondag van 13.30- 16.15 uur. 

 

NEE TEGEN PLASTIC SOEP. 

In het torenportaal van de Basiliek staat nog steeds 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. 

De Basiliek is op maandag gesloten en op dinsdag t/m vrijdag open van ± 09.30 

tot 16.00 uur. 
  
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. 

 

PROGRAMMA 2022 VAN DE ORGELCONCERTEN OP HET SMITS-

ORGEL IN DE SINT PETRUSBASILIEK  TE OIRSCHOT.  

 

mailto:bestuur@odulphusvanbrabant.nl


ORGELCONCERTEN: 

zondag 9 oktober    15.00 uur  Tannie van Loon (Aalst) 

Toegang  is gratis. 

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 

 

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. 

F. Spooren, priester, L. Spijkers, priester en 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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