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Nieuwsbrief februari 2021 

Beste leden, 
 

De laatste jaren heeft meermaals de kerk van Oerle 
in de belangstelling  gestaan van de media. 
Onze inzet is om onze kerk om te vormen tot de 
‘familiekamer van Oerle’. 
Een plan dat haalbaar en maakbaar is als we de kerk 
kunnen kopen en in eigen handen krijgen. 
 

De mogelijkheid tot kopen is in eerste instantie op 
papier aan ons toegezegd. 
In tweede termijn werden we verrast door het 
wijzigen van dit beleid door het parochiebestuur. 
Nu kunnen we de kerk alleen maar huren dat 
belemmerend werkt. 
 

De aandacht die onze kerk de laatste weken heeft 
gekregen in allerlei media is niet voor niets 
geweest. 
Vanuit alle KBO afdelingen wordt nu een klemmend 
verzoek gedaan aan het gemeentebestuur van 
Veldhoven om een integrale Kerkenvisie Veldhoven 
te ontwikkelen. 
Door dit proces moeten alle partijen (weer) aan 
tafel, onder regie van het gemeentebestuur. 
Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat er een helder 
beleid ontstaat voor de toekomst van alle 
kerkgebouwen in Veldhoven. 
Hopelijk wordt daarmee een nieuwe opening 
gegeven voor onze Sint Jan de Doper Kerk. 

Attentie   ===   Attentie 
LEDENBESTAND 

Door onze ledenadministrateur Marijke van 
Lieshout wordt op een correcte wijze het 
ledenbestand  van KBO Oerle bijgehouden. 
Daarbij heeft ze uiteraard jullie hulp nodig door 
op tijd veranderingen van informatie binnen te 
krijgen, b.v. 

• Verandering van adres/verhuizing 
• Wijziging telefoonnummer 
• Doorgeven van of wijziging van e-

mailadres. 
• Voor achterblijvers: het overlijden van 

een lid. 
E-mailadres: 
marijkevanlieshout65@gmail.com 
 

KIENEN en PUZZELEN (gratis) 
 

Daar we nog steeds geen activiteiten samen 
kunnen organiseren moeten we andere 
mogelijkheden zoeken om toch een beetje actief 
bezig te zijn. Daarom bijgaande: 

Ø 8 stuks Bingokaarten 
Ø Een extra flyer met toelichting op het 

kienen 
Ø Een woordpuzzel. 

Veel plezier. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat a.u.b. uw steun voelen en onderteken en gooi het getekende document bij mij in de bus. 
 

Hartelijke groeten en houdt vol.     Huub Stroeks, Voorzitter. 
 

Wij willen ONS kerkelijk erfgoed beschermen. 
 

De gemeente Veldhoven moet in 2021 - samen met de inwoners van Veldhoven en de 
kerkelijke overheid - komen tot een breed gedragen Kerkvisie. 

Naam:  
     
Adres:       Handtekening: 

Wij vragen u om uw steun concreet te maken door het ondertekenen van onderstaande stelling: 
 


