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WEEKOVERZICHT  WEEK 42 —2021
Zaterdag 23 oktober t/m zondag 31 oktober 2021

Korte berichten
Op zondag 31 oktober is er na de reguliere zondags Mis van 9.30 nog een gebedsviering om 11.00 uur 
voor alle nabestaanden van 2020 en 2021, daarvoor hebben zij een persoonlijke uitnodiging gehad. Aan-
sluitend gaan wij naar het kerkhof om de graven te zegenen.

Allerheiligen vieren wij met een mis op  1 november en Aller-
zielen met een wake op 2 november beide om 19:00 uur. In 
deze beide vieringen is iedereen welkom.

Gedoopt:
Willem van Rijssel
Overleden:  Dini van Garderingen-de Turck, Tiny Scheepens-
Jacobs, Thea Sleegers-Russens, Mar en van de Meulengraaf. 

Wilfred van Nunen 25 jaar pastor in Best en Oirschot.

Op 1 november gaan we samen vieren dat Wilfred van Nunen 25 jaar pastor is in Best en Oir-
schot. Precies een kwart eeuw geleden begon deze ‘Oirschotse jongen’  zijn duobaan in het 
pastoraat: half me in Best en half me in Oirschot.

De liefde voor de Kerk hee  hij van huis uit mee gekregen. Moeder Nel, die we bij deze gele-
genheid dankbaar gedenken, ontving een pauselijke onderscheiding  voor haar jarenlange in-
zet voor het Dameskoor en voor nog heel veel ac viteiten meer in onze parochie. En vader Jan 
en zus Anita zijn nog al jd met hart en ziel als vrijwilliger ac ef voor onze parochiegemeen-
schap.

Toen ik op 1 oktober 1999 collega werd van pastor van Nunen gaf hij te kennen dat hij liever 
op één plaats wilde werken in plaats van op twee en na overleg met het Bisdom werd dat Oir-
schot. Enkele jaren daarna werd hij tot Diaken gewijd en daardoor kreeg hij de mogelijkheid 
om voor te gaan in de weekendvieringen en bij uitvaarten, huwelijken en dopen.

Persoonlijk heb ik 22 jaar lang mogen genieten van zijn vriendschap, collegialiteit en onder-
steuning en van zijn mooie inspirerende preken. Zijn grote kracht is zijn betrokkenheid bij een-
zame, zieke en stervende mensen die hij heel trouw bezoekt en troost biedt. Zo hee  hij als 
fana eke visser heel veel mensen voor zich en de Kerk weten te winnen en wordt hij in Oir-
schot door iedereen op handen gedragen. Zijn grootste passie is naast het vissen zijn liefde 
voor de natuur, voor alles wat God geschapen hee  , voor alles wat groeit en bloeit en hem 
al jd weer boeit. Vandaar dat hij zich met hart en ziel inzet voor de aarde als ons gezamenlijk 
huis en voor de armen onder ons. Precies wat Paus Franciscus van ons vraagt in zijn boekjes: 
Laudato Si en Fratelli tu . Een echte Diaken die graag en van harte werk maakt van de Diaco-
nie als opdracht van ons christen zijn.

Pastor van Nunen, beste Wilfred, ik wens je van harte proficiat met dit zilveren jubileum. En in 
die felicita e wil ik ook graag Marga en je kinderen betrekken, want zij maakten en maken het 
mogelijk dat je kunt func oneren zoals je doet. Hartelijk dank voor alles wat je voor ons doet 
en deed en vooral ga zo door. Sinds 2013 niet alleen meer voor Oirschot en Spoordonk maar 
ook weer voor Best.

Op maandag 1 november gaan we hem huldigen in een feestelijke viering in de Basiliek die 
begint om 19.00 uur met zang door het Bernade ekoor en met Gerard Ha enscheid op het 
orgel. Aansluitend is er dan tot 21.30 uur een recep e in de Beurs waarbij iedereen van harte 
welkom is om hem persoonlijk de hand te drukken. Ik wens hem nog vele gelukkige jaren als 
pastor in ons midden in een goede gezondheid.

Pastoor Leendert Spijkers
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Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Jgt. Ad en Riek Verhoeven-van Kronenburg, Kees 
Heunks, Ria Vos-van Diesen en Wim van Diesen. 

Zaterdag 30 okt: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk 
Inten es: Kees Heunks. Sjaan van Hal-van Kollenburg 
(verjaardag), familie de Beer- Schoenmakers. 

Zondag  31 okt: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: jgt. Maaike Reijnders, Ria Vos-van Diesen, Wim van 
Diesen. Kees Heunks, Jan de Bresser, Adrianus de Bresser, 
Gonnie de Bresser, ouders van Eekhout Emmerink, Betje en 
Jan Smetsers- Swaans en Marc Tonen, Henricus de Bresser en 
Lamberdina de Bresser-van Hoorn, Jan van Oorschodt, Ria 
Muijs-van de Meulengraaf, Theo van de Sande-en fam.de 
Poorter-Bekkers. 

Wake in de Sint-Odulphuskerk. 
Viering voor de nabestaande van 2020 en 2021 en zegening 
van de graven op het kerkhof. 

09:30  uur

Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk 
Inten es: Kees Heunks.
. 

09:30  uur

17:00 uur

Vrijdag  29 okt: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Kees Heunks.

19:00 uur

Woensdag 27 okt: Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk. 
Inten es: Kees Heunks.

19:00 uur

17:00 uur

11:00  uur

Eucharis eviering  in de Sint-Odulphuskerk 
Inten es: Jan de Bresser, Adrianus de Bresser, Gonnie de 
Bresser, Jan van Oorschodt, Ria Muijs-van de Meulengraaf, 
Henricus de Bresser en Lamberdina de Bresser- van Hoorn, 

ouders van Eekhout-Emmerink, Kees Heunks,jgt. Maaike Re-
ijnders,  Betje en Jan Smetsers-Swaans en Marc Tonen, Ria 
Vos- van Diesen, Wim van Diesen.

Maandag 1 nov: 19:00 uur


