
KLOKKEN ST. PETRUS 

 

PAROCHIE ST. ODULPHUS VAN BRABANT. 
 

VREDE 
Weet je wat een klein kind 

vaak het allerfijnste vindt? 

Als zijn Pappa of Mamma tegen hem zeggen, 

zonder dat zij iets lang uit moeten leggen,  

dat het weer helemaal goed is, 

dat hij weer helemaal hun lieve knul is 

en dat zij het foutje willen vergeven, 

dat hij zojuist maakte in zijn jonge leven. 

 

Weet je de liefste wens, 

van een net volwassen mens? 

Een stuk waardering uit zijn omgeving, 

wat helemaal overeenkomt met zijn idee en beleving. 

En verder iemand helemaal voor hem alleen, 

zodat ze wel samen twee zijn, maar toch een. 

Ruzie en hem niet geven wat hij verdient, 

maakt hem tot vijand en niet tot mensenvriend. 

 

Weet je wat je een bejaarde het liefst kunt geven 

op het einde van zijn leven? 

Hij krijgt een gevoel van grote tevredenheid, 

als hij weet dat hij in zijn leven velen heeft verblijd. 

Dat hij een goede vrind was voor zijn vrinden 

en dat zijn familie hem een schat bleef vinden. 

Als hij die dingen nog in orde kan maken die hem niet zinden, 

dan kan hij straks gerust zijn ogen sluiten en echte vrede vinden! 

 

Aalmoezenier Paul Versteegh 

 

WILLIBRORDUSKERK 

GEBEDSINTENTIES 

Zaterdag 26 en zondag 27 november.  

Overleden ouders de Beer- Eltink, José, Cor, Elly, Toon, 

Teun en Arjan. 

Marietje Huijbers- Smetsers. 



 

BASILIEK VAN SINT-PETRUS EN KAPEL VAN SINT-JORIS 

AGENDA 

Vrijdag 25 november: 

09.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van Sint-Joris. 

 

Zaterdag 26 november:  

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

Josephine en Toos en de Mixed Voices. 

19.00 uur:  In de Antoniuskerk in Best dient Deken Spooren het heilig 

Vormsel toe. 

19.00 uur:  Pastor Spijkers gaat voor in de eucharistieviering in 

Middelbeers. 

 

Zondag 27 november:   

10.00 uur:  Pastor Spijkers gaat voor in de eucharistieviering in 

Middelbeers. 

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  

Aansluitend koffie of thee. 

11.30 uur: Eucharistieviering in de kapel van klooster Nazareth.  

12.30 uur: Doop van Isabella van Halteren. 

 

Dinsdag 29 november:  

09.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van Sint-Joris. 

19.00 uur: Adventswake in de kapel van Sint-Joris. 

 

Donderdag 1 december: 

09.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van Sint -Joris. 

16.30 uur:  Kapittel in Den Bosch. 

 

GEBEDSINTENTIES ST.PETRUS BASILIEK EN 

KAPEL ST.JORIS. 
 

Zaterdag 26 en zondag 27 november. 

Leonie van Kastel- van Rijen (1ste jrgt). 

Familie van Overbeek – van Vroenhoven (sterfdag vader). 

Annemieke Renders. 

Jaargetijde Hendrik Onland en Anna Onland- Velthuis, Herman Onland, 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/


     en Lambert Verkuijlen. 

Miet van de Looy- Roozen en zoon Paul. 

Philippe Champeau (mg). 

Riet van |Laarhoven- Pijnenborg. 

Jan van Hersel (mg). 

Mien Harks- Machielsen (mg). 

Annie van den Hoven- Wijckmans (mg). 

Hanneke Baarslag- Boonman (mg). 

Lambert van den Wittenboer (mg). 

Bert Beekmans (mg). 

Johanna van den Hurk- van Deurzen (mg). 

Jos de Kroon en overleden familie. 

Overleden ouders Mencke- Staarink, dochter Lucy en zoon Bernhard. 

Mia Walenberg- Brans. 

Familie Bevers- van Balsvoort en dochter Nelly. 

Familie Quinten- Vorstenbosch en zoon Riny. 

Nol van Straten (mg). 

Frans Schepens (verjaardag). 

Bijzondere intentie. 

 

 

OVERLEDEN. 
Op 3 november is op 88-jarige leeftijd overleden Corry Gloudemans- 

Spoormakers. 

 

DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE KAPEL VAN SINT-JORIS. 
Vanaf 22 november is er op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen om 09.00 uur 

een eucharistieviering in de Kapel van Sint-Joris, ingang aan de Gasthuisstraat. 

De voorganger is Pastoor Spooren. U bent allen van harte welkom bij deze 

vieringen. 

Houd de agenda van de kerkberichten in het Oirschots Weekjournaal in de gaten 

voor eventuele wijzigingen. 

 

ADVENTSWAKES IN DE KAPEL VAN SINT-JORIS.                               
De Adventsperiode staat weer voor de deur. Dat is een tijd van bezinning naar 

het Kerstfeest toe. Die bezinning willen we u heel graag aanbieden in onze 

parochie en dat doen we in de vorm van vier Adventswakes. Op de 

dinsdagavonden van 29 november, 6, 13 en 20 december bent u heel hartelijk 

welkom in de Kapel van St. Joris, waar we met teksten, gebed, muziek, een 

beeldmeditatie en het ontsteken van licht stilstaan bij de voorbereiding van 

Kerstmis. De wakes beginnen om 19.00 uur, en de ingang is aan de 

Gasthuisstraat. 



 

OPENINGSTIJDEN BASILIEK IN DE WINTER. 

Wat fijn dat de kerkwachten bereid zijn om ook in de wintermaanden de Basiliek 

open te stellen voor bezoekers. 

Vanaf zondag 13 november 2022 t/m zondag 14 mei 2023 is de Basiliek open ter 

bezichtiging, alleen op zondagen, van 13.30-15.30 uur. Van harte welkom. 

 

HUISHOUDELIJKE HULP 

Huishoudelijke hulp gezocht voor de nieuwe pastoor Spooren. 

Voor schoonmaakwerkzaamheden en/of wassen en strijken. 

Ongeveer 6 uur in de week (voor beide taken); uren in overleg af te spreken. 

Info: parochieondersteuning@odulphusvanbrabant.nl of 0499-571250 (M. 

Lieshout). 
 

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. 

 

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 vieringen op zaterdag en zondag liggen al in de week 

vóór het weekend 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. 

 

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. 

mailto:parochieondersteuning@odulphusvanbrabant.nl
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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. 

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

