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Aanstaande zaterdag 3 februari, in de viering van 16.00 uur, stellen 53 
jongeren,  die  op  17  maart  het  Sacrament  van  het  Vormsel  willen 
ontvangen, aan u voor. Het Con Fuocokoor luistert deze viering op. Dit 
voorstellen  doen  zij  met  een  schild  dat  ze  op  school/thuis  hebben 

gemaakt.  Hierop  hebben vormelingen  over  zichzelf  getekend.  U  moet  hierbij 
denken aan hobby’s, lievelingsdier, sport, sterrenbeeld enz.  Als de kinderen zich 
presenteren geven ze ook aan waarom zij het Vormsel willen doen. 
In  vijf  lessen  worden  zij  door  de  vormselwerkgroep  voorbereid.  Dit  gebeurt 
middels het project getiteld : “Samen verder in zijn Geest” 
In  november  zijn  de  leerlingen  van  groep  8  en  hun  ouders/verzorgers 
uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond verzorgde Peter v.d. 
Hurk voor de ouders een inspirerende lezing over het geloof en in het bijzonder 
over het Sacrament van het Vormsel. De jongeren kregen door middel van  een 
PowerPoint  presentatie  en  een  spel  een  indruk  wat  het  Vormsel  en  de 
voorbereiding inhoudt.
Inmiddels hebben we er al drie lessen opzitten. De volgende les is geheel gewijd 
aan  de  vrijwilligers  binnen  onze  parochie.  Deze  middag  presenteren  diverse 
werkgroepen zich in de vorm van workshops. Ook krijgen de vormelingen een 
rondleiding in  de kerk.  Onderdeel  is  ook deelname aan een maatschappelijk 
thema. Hier komen we volgende maand in dit parochieblad op terug.
Na het Vormsel is er nog een terugkomles. Dit is een gezellig samenzijn met 
napraten over de lessen, de vieringen en het feest.
De ouders spelen bij  de voorbereiding ook een rol door thuis samen met hun 
kinderen over de inhoud van het project te praten en met helpen bij het huiswerk. 
Wij  prijzen ons gelukkig dat  vele ouders spontaan hun medewerking hebben 
toegezegd  voor  de  lesondersteuning,  rapen  van  het  project,  maken  van  de 
boekjes enzovoort.



Bent u nieuwsgierig geworden wat deze jongeren u te vertellen hebben, dan 
nodigen wij u van harte uit om aanstaande zaterdag de viering bij te wonen.
De Vormselwerkgroep.



zaterdag 3 februari        
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING vormelingen stellen zich voor
 met zang van het Con Fuocokoor

André v.Lanen (trouwdag) en opa v.Niftrik en tante Henriëtte(nms Liz) en   
ouders Pittens-Hanegraaf (jgt moeder) en ouders v.Dinther-Hanegraaf (jgt 
mam) en Arjen v.Berkum 

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
mg Ida en Harrie Verstegen  en ouders v.d.Wetering-v.Nuland en Mark 
Timmers en Tien v.d.Wetering († Zevenbergen) en Gerard v.Grinsven (verj) 
en overl.ouders Smits-Zwinkels en Rafaëla Welerubun (verj)

zondag 4 februari 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan Verstegen en Nellie Verstegen-Roovers en Thijn en Mien v.d. Ven-v.d. 
Cammen (jgt Mien) en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar 
en Ria  Leenhouwers  en Sjef  Leenhouwers  en Dorus  en  Marie 
Raaijmakers-v.d.Heijden

maandag 5 februari          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan Herckenrath en Jan v.d.Wielen (zijn verj)

woensdag 7 februari   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Hommeles-Pennings en zoon Henk en overleden leden van Heem-
kundekring “Nistelvorst” en ouders v.d.Broek-v.d.Laar

donderdag 8 februari   
10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 10 februari        
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

jgt Theo v.Santvoort
19.00 uur: GEZINSVIERING communicanten stellen zich voor 

met zang van het kinderkoor
mg Ida en Harrie Verstegen en mg Jaan v.d.Elzen-v.Rooij en Jaske Geur-
den en mg Dientje-Geurden Klaassen en Marietje v.Lieshout-Wolf en zoon 
André (jgt Marietje)  en Dina Schalks-v.Zutphen(nms familie)  en jgt Gerrit 
Danen  en Herman v.d.Velden  en 2e jgt Wim Manders, Harrie Manders, 
Frank Manders en Pieta de veer Danen

zondag 11 februari 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d.Laar en Ria Leenhouwers en   
Sjef Leenhouwers

worden zondag 4 februari gedoopt:
 Math, zoon van Johan v.d.Linden en Hélène Bors, Ouden Torenweg
 Daantje, dochter  van  Carlo  en  Loes  van  Heesch-

Knoop, Over den Dries



 Liza, dochter van Reindert-Jan en Lilian ter Burg-Gerrits, Maxend



Werkgroep Avondwake
De werkgroep Avondwake heeft in onze parochie een niet meer weg te denken plek 
rond het afscheid van een overledene. Aan de vooravond van de uitvaartmis bereidt zij 
familie en nabestaanden voor op het afscheid van hun dierbare. Telkens gaan twee 
leden van de werkgroep voor in deze viering, waarbij zij ondersteuning krijgen van het 
dameskoor. De meeste leden van de werkgroep zijn al jaren een vertrouwd gezicht in 
onze kerk. Zo nu en dan stopt er iemand, maar zijn er gelukkig ook weer nieuwe 
mensen bereid om de werkgroep goed te laten functioneren. Het lijkt ons nuttig om de 
huidige  leden  van  de  werkgroep  avondwake  aan  u  voor  te  stellen.  Wim 
Timmers,voorzitter  (Hoogstraat  14),Jos  Bongers  (W.van  Houtstraat  35),  Diny  v.d. 
Wetering (Dintherseweg 13,)  Anja  v.d.Sanden (Kloosthof  30),  Jeanne v.Sleeuwen 
(Palmenweg 13), Gerda Gevers (Loo 17) en Riny v. Uden (W. van Houtstraat 13).

Eerste Communie        doopviering
De communiewerkgroep wil graag in contact komen met twee ouderparen die op 11 
maart a.s. hun kind willen laten dopen in een doopviering waarbij ook de communi-
canten van dit jaar aanwezig zijn. Een onderdeel van het communieproject gaat over 
de doop en het zou fijn zijn als de communicanten zo'n viering een keer bewust mee 
kunnen maken. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met  Tonny  van  Gogh,  Over  den  Dries  12,  tel.  612903.   Namens  de 
communicanten: hartelijk dank.

rksv Prinses Irene         quizcompetitie seizoen 2006-2007
Maandag 5 februari a.s. komen dames recreanten korfbal, heren 4 en supporters 1 
tegen elkaar uit. Aanvang 20.00 uur in de kantine van Prinses Irene. Iedereen is van 
harte welkom. Deze avond wordt een loterij gehoudenmet mooie prijzen.

RKSV Prinses Irene Supportersclub     jeugdtoto (2007)
De opbrengst van de jeugdtoto in week 3 bedraagt € 560,00

Fanfare St. Lambertus                                                                      workshop slagwerk
Voor de workshop slagwerk zijn nog enkele plaatsen vrij.De introductie is bedoeld voor 
kinderen vanaf groep 5, die kennis willen maken met alle mogelijke slagwerkinstru-
menten.De +15 wekelijkse lessen van 45 minuten starten op dinsdag  6 februari van 
19.00 uur tot 19.45 uur.Meer informatie: Peter Timmers, Stekstraat 17,tel. 612514 /Tiny 
de Vries,Weidestraat 16,tel. 612525

Ons Kapelleke     nieuwe leden 
Muziekgezelschap,“Ons Kapelleke” vraagt nieuwe leden. Dames die een instrument 
bespelen en van gezelligheid houden zijn van harte welkom bij  “Ons Kapelleke”. 
Aanmelden: Rineke Geurts, tel.611948, 

toneelvereniging Efkes Anders  20-jarig bestaan
Toneelvereniging Efkes Anders vier dit jaar het 20 jarig bestaan. Zij speelt op zaterdag 
3 maart om 20.00 uur en zondag 4 maart om 15.00 uur in theater De Pas in Heesch 
de  musical  “un  fatsoenlijk  durske”  Kaarten  a  €  7,00  kunt  u  nu  al  bestellen  via 
www.nistelrode.com/efkesanders  

gevonden
• Bij de Jumbo is een tasje gevonden. Inhoud:telefoon en kaartjes. tel. 611218
• Er is een sleutelbos gevonden. tel:612889, graag na 18.00 uur.

http://www.nistelrode.com/efkesanders


oud papier    Vogelvreugd 
• Donderdag 1 februari haalt Vogelvreugd om 17.00 uur oud papier  op.



Afscheid Ied v. Pinxteren van de bloemsiergroep.
Na 32 jaar werkzaam geweest te zijn in de bloemsiergroep van onze parochie heeft 
Ied v.Pinxteren afscheid genomen.  Bijna de hele tijd heeft ze als voorzitter deze werk-
groep  met enthousiasme, creativiteit en deskundigheid geleid. De parochie is haar 
daar ook zeer erkentelijk voor. Tijdens het maken van de kerstversieringen heeft Ied 
als dank voor haar inzet een ets van onze kerk ontvangen. Ied bedankt en het ga je 
goed.
De bloemsiergroep is nu op zoek naar minimaal 2 nieuwe leden. Bij toerbeurt wordt 
er gewerkt. Heb je interesse en/of wil je nadere informatie, neem dan contact op met  
Roos Snik, Beatrixstraat 3, telnr. 612124.

Steunpunt Bernheze       vrijwilligerscafé
Steunpunt herinnert u aan het vrijwilligerscafé op dinsdag 30 januari met het thema 
‘Lastige kinderen’. De avond is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die werken met 
kinderen. De term ‘lastige kinderen’ komt wellicht een beetje vreemd over, maar op 
deze avond gaat het vooral over hoe je als vrijwilligersorganisatie omgaat met kinderen 
die lastig zijn, niet willen luisteren, die ongeïnteresseerd zijn, die een negatief stempel 
drukken op de rest van de groep. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in café D’n 
Toei, aan de Spoorlaan te Oss, tegenover de ingang van Sauna Lucaya. Om 20.00 
uur starten we met het programma. Deelname is gratis. Meer informatie kunt u lezen 
op onze website www.steunpuntbernheze.nl.

hulp in de huishouding gevraagd
In het kader van de PGB zoek ik een hulp voor huishoudelijke taken. Dit voor enkele 
uren per week. Uren en dag zijn in overleg. Telefoon: 06-23509224

WanTV-uitzendingen op 4 – 6 en 9 februari , telkens om 18.00 uur
2 jan. Nieuwjaarsreceptie en Beste Bernhezer 7 jan. Rikmarathon VV Avesteijn, 

Dinther 12 jan. BoBz make-up restyling, Nistelrode14 jan. Met Glans van de Xchans, 
Heeswijk 15 jan. Huldiging Veerle v.d. Ven Endurance, de Heemskinderen Nistelrode
17 jan. Liederentafel, Heesch 21 jan. Efkes Jonger 10 jarig bestaan Nistelrode 23 
jan. Modeshow voor rolstoelgebruikers, Heesch 26 jan. Sportman, vrouw, ploeg 2006 
Loosbroek  28  jan.  Idem  jeugd  Focus  op:  Vrouwengroep  BOA 
Gemeenteraadsvergadering,  8  februari:  Interview  Hr.  Hermse  en  Hr.  Hendriks, 
Oorlogsmonument Heesch

BobZ jongerencentrum viert Carnaval.
 Vrijdagavond 9 februari  kunnen de  groepen 7  en  8  van  de  basisschool   in 

polonaise bij Bobz. De jeugdprins zal aanwezig zijn om een aftrap te geven voor 
het Carnavalsfeest. Aanvang is 19.30 uur.

 Vrijdagavond 16 februari is het Carnavalsbal voor zowel basisschool - groep 7 en 
8 - als middelbare scholieren. Aanvang is 20.00 uur.

 Carnavalszondagmiddag is Bobz geopend van 14.30 uur tot 18.00 uur. Je kunt 
dan  mooi  de  carnavalsoptocht  bekijken  en  genieten  van  de  leukste 
carnavalsmuziek.

Tot ziens in Bobz.

line- en volksdansen voor dames
In de Hoefslag is het elke maandag van 13.45 – 14.45 uur line- en volksdansen onder 
leiding van Carla. De groep vraagt dames, die mee willen doen. Informatie; Corrie 
Raaijmakers  612566.

http://www.steunpuntoss.nl/


Carnavalsstichting “de Wevers”    deelnemers optocht
Deelnemers aan de optocht(18 februari) kunnen zich opgeven bij Frank v.d.Wielen, 
tel.06-51158473.
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