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Het overlijden van een dierbare is altijd een groot verlies. 
Tot nu toe verzorgt de pastoor in overleg met de familie hoe de 
uitvaartdienst gestalte zal krijgen.
De pastoor heeft aangegeven dat hij graag wat ondersteuning 
heeft  bij  het  organisatorische  gedeelte  van  de  voorbereiding. 
Enkele parochianen hebben een cursus gevolgd om de pastoor 
te kunnen assisteren bij de voorbereiding van een uitvaart. Zij 
vormen de werkgroep Uitvaart.

Het melden van een overlijden.
U  neemt contact  op met  de pastoor:  tel.nr.  611215.  In  dat 
telefonische gesprek overlegt de pastoor met u over de datum 
van de uitvaart en avondwake. Daarna informeert de pastoor de 
werkgroep Uitvaart.  De werkgroep Uitvaart  maakt  de verdere 
afspraken  met  de  familie:  gegevens  overledene  –  tijdstip 
avondwake en uitvaart – wensen van familie omtrent lezingen 
en liederen – wel of niet eigen inbreng – etc.
Tijdens de uitvaart is de pastoor de voorganger. Een lid van de 
werkgroep is ook in de kerk aanwezig.

Leden van de werkgroep Uitvaart zijn: 
Gerda Gevers  Loo 17 tel.nr.612752
Anja vd Sanden  Kloosterhof 30 tel.nr.611002 / 06-13697966



Wim Timmers  Hoogstraat 14 tel.nr. 403639
Enkele weken na de uitvaart neemt een lid van de werkgroep 
contact op met de familie om met hen na te praten over het 
verloop van de uitvaart.
Als parochie willen we op bovenstaande manier steun geven en 
medeleven tonen.

zaterdag 24 maart  VIJFDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD       
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING

9e jgt Martien v.d.Heijden (†Over den Dries) ouders v.Lierop-v. Leeu-
wen, Piet, Lenie en Fred en Lennard v.Eenbergen (biljartclub KBO) 
en Martien v.Herpen(biljartclub KBO) en Martien v. Lith 

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING
Polycarpus Farneubun en mg Harrie v.d.Heijden en Grada Timmers-
Dobbelsteen (nms fam.Schalks-v.Asseldonk)  en 15e jgt  Dorus v.d. 
Hogen  en Jan  Bloks  en  zoon  Tonnie  Bloks(verj)  en Beppie  v. 
Venrooij-v.d.Hurk  (verj  mam)  en jgt  Jan  Smits  en jgt  Wilhelmina 
Martens-Peeters  en overl.ouders  Vogels-v.Tilburg  en  de  kinderen 
Jan en Lenie en Piet en Wilhelmina v.Uden, zonen Grard en Christ 
en 1ste jgt  Bertus  Henst  en Peter  v.d.Broek  (Frankrijk)  en fam. 
Pittens-Langens  en Martien  Cuijpers  en  Lambertina  Romme  en 
overl.familie

zondag 25 maart   VIJFDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING

met zang van het gemengd koor
jgt Frans v.d.Wiel en Maria Ploegmakers-Frije en jgt Ans Wolters en 
overl. fam.Wouters-v.Driel, speciaal André, Sjef, Cor, Frans en Harrie 
en ouders v.d.Ven-v.d.Kandelaar  en ouders Raaijmakers-v. Schaijk 
en Albertus  en  Cornelia  Kling-Derks  en  fam.v.d.Laar  en Ria 
Leenhouwers  en Dora  v.d.Heijden-v.d.Heuvel  en Wim  Hoes  en 
ouders v.Beek, ouders v.d.Sloot en overl.fam.

maandag 26 maart          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

woensdag 28 maart 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Beppie v.Venrooij-v.d.Hurk (haar verj)

donderdag 29 maart 
10.30 uur: EUCHARIISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 31 maart           PALMZONDAG 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  met zang van het seniorenkoor

mg Pieta de Veer-Damen en Chriistianus v.Hout en Geerdina Exters
19.00uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor



Jozef  en  Sjaan  de  Groot-Geurts  (12e jgt  pap  en  verj  mam)  en 
Martien v.d.Rakt (verj)  en Frans Verhoeven, opa en  oma Linders, 
Servaas v.d.Bogaard, Fransje Verhoeven, Wim Verhoeven, Frans en 
Miet Verkuijlen  en Annie Verhoeven en Tonnie v.d.Hoogen

zondag 1 april   PALMZONDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Martien en Hanneke v.d.Velden-v.d.Graaf en Albertus en Cor-
nelia  Kling-Derks  en  fam.v.d.Laar  en Ria  Leenhouwers  en Sjef 
Leenhouwers

wordt zondag 25 maart gedoopt:
 Vera,  dochter van Silvia Bonse en Bennie Timmers

parochievergadering  maandag 26 maart
Maandag  26  maart,  20.00  uur,  is  de  openbare  parochievergadering  in  de 
parochiezaal, ingang Lindestraat.

Stichting Jeugdbelangen     bedankje / twee oproepen
• De  opbrengst  van  de  kaartenactie t.b.v.het  40-jarig  bestaan  van  de 

Stichting bedraagt € 1469,24. Dank aan alle gulle gevers voor hun bijdrage!!!
• De versiergroep van de kindervakantieweek is op zoek naar: betonijzer 8 

mm, kippengaas, kralenkettingen, glitters, pailletten, strand- en zeeattributen, 
boten, zeedieren. dekenkisten(schatkisten). Gevraagd wordt deze spullen te 
brengen bij Edith de Wit, Kromstraat 6 of bellen: 613459.
Wij zouden graag in de kindervakantieweek (Sarah)poppen lenen. 613459

 Op  Koninginnedag,  maandag  30  april, organiseert  de  Stichting  i.s.m.  ’t 
Pumpke spelletjes  en activiteiten voor  alle  kinderen uit  Nistelrode die  de 
basisschoolleeftijd hebben. Kinderen die niet in Nistelrode op school zitten 
kunnen zich telefonisch aanmelden bij Willy Smits  612379.
Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Ook hiervoor kunt u zich  
opgeven op via hetzelfde telefoonnummer.
’s Middags is er op het Raadhuisplein en Tramplein een gratis vrije markt 
voor deze leeftijdsgroep kinderen.Info:Mark & Lieke Verwijst  612956.

Afrika-Engakoor      oproep voor kinderen
Wie van de kinderen tussen 5 en 10 jaar,  wil  bij  het  Afrika-Engakoor komen 
dansen en zingen? We repeteren op donderdag om 18.30 uur. De ene week 
dansen, de andere week zingen. Lijkt het je wel wat, bel dan even naar 612798, 
of gooi een briefje binnen bij De Geerden nr.1.

basisschool  de  Beekgraaf
 

kledinginzameling
Op  woensdag 11 april van 08.00 tot 09.00 uur staat op de parkeerplaats bij 
basisschool de Beekgraaf en sporthal de Overbeek een vrachtwagen klaar om 
oude kleding in te zamelen. Graag verpakt in gesloten zakken!!! .De opbrengst 
komt ten goede aan o.a. het onderhoud van oude en nieuwe speeltoestellen.

RKSV Prinses Irene Supportersclub   jeugdtoto (2007) 
De opbrengst van de jeugdtoto in week 10bedraagt €  512,25



KBO:bloemschikken in De Wevershof          datum gewijzigd
28 maart van 9.30-11.30 uur is er bloemschikken in De Wevershof. Let op: De 
datum,op het KBO-maandoverzicht is onjuist! Info:Ied.v.Pinxteren, 611672.

Nieuwe WereldWinkel Nistelrode 22 
april 
WereldWinkel Nistelrode krijgt nieuw onderdak. Per 22 april zal zij haar deuren 
openen aan het Raadhuisplein 1b. De nieuwe winkel is de voormalige politiepost 
aan de zijkant van het“oude”gemeentehuis. Nu bent u welkom op het huidige 
adres: Parkstraat 6. U kunt nu profiteren van de voorjaarsopruiming.(levensmid-
delen en glas worden niet afgeprijsd). 

In de Heer overleden
 Op  12  maart is  op  74-jarige  leeftijd  overleden  in  De  Nieuwe  Hoeven  te 

Schaijk:  Cor van de Ven. Cor was gehuwd met Bertha Kerkhof, vader van 
Chris, Mariët (met Peter) en Jos (met Angelien), opa van Eefke, Bregje en 
Froukje. Cor en Bertha woonden de laatste jaren in de Heuvelhof. Daarvoor 
hadden ze een winkel in verf en behang op Weijen. Daarnaast werkte Cor 37 
jaar  lang  als  schilder  bij  Diosynth  te  Oss.  Zijn  grote  passies  waren 
carnavalsclub  "De  Hossende  Wevers"  en  duivensportvereniging  "De 
Gevleugelde Vrienden".

Moge hij rusten in vrede.

Onderweg naar Pasen.
Wat is de Bijbel voor een boekwerk? Wat voor beeld hebben we van God?
Wat was er aan de hand met de Emmaüsgangers?
Wil je met elkaar in gesprek over zo’n soort vragen?
Er zijn nog twee gespreksbijeenkomsten: op dinsdag 27 maart en dinsdag 10 
april, aanvang 19.30 uur. Van harte welkom in de parochiezaal. 

De Paaskaart  Bijlage bij deze parochieberichten
• Tegelijk met deze parochieberichten treft u de Paaskaart. Op de Paaskaart 

staan de activiteiten en vieringen vermeld die in onze parochies plaatsvinden 
in de Goede Week en met Pasen.

• Vermeld staat  dat  in  het  weekend van 24/25 maart  i.p.v.  de woorddienst 
tijdens de Eucharistievieringen een boeteviering gehouden wordt.

Kamerkoor Musica Vocalis uitvoering in de Petruskerk te Uden
Zondag 25 maart verzorgt Musica Vocalis  i.v.m. de vastentijd om 15.30 uur een 
uitvoering in de Petruskerk te Uden. Dirigent Jeroen Felix geeft er dinsdag  20 
maart  om  20.00  uur een  lezing  over  bij  de  Stichting  C  in  de  voormalige 
Pronkkamer.

Paasinstuif      “Eijnderic” Nistelrode (de KanZ)
Op zaterdag 31 maart is er weer een Paasinstuif van 9.00 uur – 16.00 uur voor 
alle kinderen van de basisschool. Het wordt weer een leuke, gezellige dag waar 
je verschillende mooie knutsels kunt maken die met Pasen te maken hebben.



Als je 4 of 5 jaar bent is het beter dat je vader of moeder, óf je grotere broer of 
zus meekomt om te helpen. De kosten bedragen € 2.00 per kind.  Doe wel oude 
kleren aan en kom ook gezellig knutselen…Tot dan…. 

Voorlichtingsbijeenkomst: leefstijl alcohol en andere verslavende middelen
Op woensdag 28 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst over alcohol 
en andere verslavende middelen in de Pas in Heesch. Ook de GGD en Novadic 
zullen  aanwezig  zijn.  Vanaf  19.00  uur  bent  u  van  harte welkom.  Omdat  dit 
onderwerp ook in Nistelrode en bij ons leeft, maken wij u hierop graag attent. 
Fractie Nistelrode Solidair

Telro-leden, afhalen 
ledenpasjes
Het afhalen van de ledenpasjes (knltb-pas)  is verzet naar zondag 1 april  van 
19.00-20.00 uur en maandag 2 april van 19.30-20.30 uur.

Buurtvereniging de “Wevershoek    verhuur paaspak
Het complete paaspak wordt voor € 12,00 per ½ dagdeel verhuurd. Tel. 612833
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