
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 

 

Klimaatpelgrimage 
 

Afgelopen zomer begonnen een aantal gelovigen vanuit verschillende kerken een 

pelgrimage vanuit Polen en Zweden. Letterlijk en figuurlijk maakten zij een 

“aanloop” naar de klimaatconferentie in Glasgow.  In Duitsland trokken zij samen 

verder richting Nederland. Van 30 september tot en met 11 oktober voerde de tocht 

door ons land. Van Borne in het Oosten tot IJmuiden in het westen.  Op 4 oktober, de 

feestdag van Sint Franciscus, heb ik een etappe mee gelopen: van Apeldoorn tot aan 

Voorthuizen. Een prachtige route over de Veluwe van 27 kilometer. Onderweg heb ik 

verschillende pelgrims uit Duitsland, Zweden en Nederland gesproken. Het is 

bemoedigend om te ervaren dat veel mensen het belangrijk vinden dat kerken hun 

stem laten horen. Wij geloven immers dat de aarde door God geschapen is. Zij is niet 

ons eigendom. Het omgekeerde is eerder waar: wij behoren toe aan de aarde. Als we 

haar schenden, schenden we onszelf en al die andere levensvormen, die Franciscus 

als zijn broeders en zusters beschouwde. In het bijzonder de armen worden het 

hardste getroffen door de klimaatcrisis. Dat is een vorm van onrecht die bestreden 

moet worden!  Het is dan ook een goede zaak dat de vaste groep pelgrims die de hele 

tocht maken, vanuit IJmuiden met de boot de Noordzee oversteken en vervolgens 

verder lopen naar Glasgow om daar namens de kerken te laten horen, dat zorg voor 

de aarde geen uitstel duldt en de prioriteit moet zijn van alle landen in de wereld.                                                                                                                                                                     

Meer informatie over de klimaatpelgrimage, met o.a. verhalen van deelnemers, is te 

vinden op de website www.groenekerken.nl.  

 

Pastor Wilfred van Nunen   
       

WILLIBRORDUSKERK: 

 

Gebedsintenties. 
 

Ben Aarts (mg). 

Jaan en Janus Aarts- Castelijns en overleden familie. 

Overleden familie Struijs- van de Watering. 

Pastoor Nico van Balen. 

Piet en Drieka Nouwens- Huijbregts, zoon Henk Nouwens en Kees van Overdijk. 

Broeder Piet van Hoof, in Indonesië overleden. 

Jan van Rooij. 

 

SINT-PETRUSBASILIEK: 

http://www.groenekerken.nl/


 
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 

 
AGENDA 

  

Zaterdag 23 oktober:    

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

Christianne en Henk en seniorenkoor de Naklank. 

 

Zondag 24 oktober: WERELDMISSIEDAG 

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: Koestraat 

35. 

12.30 uur:  Doop van Zayden Schellens. 

 

Donderdag 28 oktober: 

  9.00 uur: Team pastores 

19.00 uur:               Doopvoorbereiding voor de doopvieringen van 31 oktober 

                               en 14 november met pastor van Nunen.  

 

Gebedsintenties St.Petrusbasiliek en Kapel St.Joris. 

 

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober. 

Riet Smetsers-Kelders (1ste jrgt)(St. Petrusbasiliek) 

Bets van de Wal-van Cuijck (mg). 

Janus Smetsers (mg. en verj. en sterfdag Opa) 

Adriaan Schut, ouders Schut-van der Heijden en 

      overleden familie. 

Janus Hermans (verj). 

Harrie van Straten, familie van Straten en familie van Summeren. 

Driek Mathijssen (verj). 

Jan en Martha van Gestel- van Boxtel. 

Mieke Das. 

Corrie Dujardin-Maas (jrgt), ouders Maas-van de Ven en 

      pastoor Harrie Maas. 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


 
Overledenen. 

Op 4 oktober is op 84-jarige leeftijd overleden Leny van Dijk-van Overdijk. 

Op 7 oktober is op 89-jarige leeftijd overleden Max Meeuwissen. 

Op 11 oktober is op 64-jarige leeftijd overleden Christien Smits-van Uden. 

Op 12 oktober is op 90-jarige leeftijd overleden Frits Meeuwis. 

Op 12 oktober is op 100-jarige leeftijd overleden Maria Netten-van Gils. 

 

Vieringen Kapel Sint Joris vanaf 16 oktober  
 

Vanaf zaterdag 16 oktober vinden de vieringen op zaterdagavond weer plaats in de 

kapel van Sint Joris. Dus niet meer in de Sint-Petrusbasiliek. De aanvangstijd blijft 

gewoon 18.30 uur. Met het afschaffen van de anderhalve meterregel kunnen we 

eindelijk weer in de kapel samenkomen. Het is een fijne, knusse ruimte die bovendien 

in de koudere maanden gemakkelijker verwarmd kan worden dan de grote kerk. De 

ingang van de kapel is aan de Gasthuisstraat. 

 

Bijzondere herdenkingsmis in de Sint-Petrusbasiliek Oirschot  

 

Corona dwong sinds het begin van de pandemie tot een  andere manier van afscheid 

nemen van overleden dierbaren. Alleen in besloten kring. Deelneming moest via de 

post of langs digitale weg. Nu de meeste coronamaatregelen niet meer in acht hoeven 

te worden genomen, kan alsnog worden stilgestaan bij het leven van degenen die 

sinds de virusuitbraak zijn overleden. 

Dit kan op zondag 31 oktober om 10.00 uur tijdens een bijzondere Heilige Mis in de 

Sint-Petrusbasiliek Oirschot. De vier Oirschotse gilden zullen de overledenen 

passend eer bewijzen. 

Familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom om alsnog gezamenlijk 

afscheid te nemen van de overledenen.     

Mensen die graag willen dat hun dierbare met naam wordt genoemd, kunnen dat 

doorgeven aan het parochiesecretariaat: 0499-571250. 
 

NEE TEGEN PLASTIC SOEP. 
Enige tijd geleden is er een kliko in het torenportaal geplaatst, waar plastic 

statiegeldflesjes in gedaan kunnen worden. Er zijn al veel statiegeldflesjes en -flessen 

in de bak gedeponeerd. Inmiddels is er al €30,00 overgemaakt. Hartelijk dank 

daarvoor. 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 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. 

 
BERICHT VOOR DE WEEKENDVIERINGEN. 
U hoeft géén kaartjes meer te bestellen voor de vieringen in de Basiliek. Ook is de 

1,5 meter afstandsregel losgelaten. De gelovigen wordt wel gevraagd om rekening 

met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de 

kerk. Verder blijft u thuis bij klachten die kunnen wijzen op corona. Bezoekers van 

diensten hoeven géén coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het 

karakter van de Kerk. 

 
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

