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Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van 
de vasten,  de zondag vóór Pasen. Op deze dag wordt de blijde intocht 
van Jezus in Jeruzalem gevierd. In de Rooms-katholieke Kerk gebeurt dit 
vanouds met de wijding van "palmtakken," in onze streken vanwege het 
klimaat vaak vervangen door buxustakjes. Deze herinneren aan het volk 
dat  Jezus  met  gejuich  in  Jeruzalem  binnenhaalde.  Dezelfden  die 
"Hosanna" riepen op zondag, zouden "kruisig Hem" roepen op vrijdag. 

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week of Grote Week genoemd) is de 
week vanaf Palmzondag tot paaszaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de 
vasten.  In  deze  week worden het  lijden,  sterven en verrijzen van Jezus  Christus 
herdacht. Gebeurtenissen die de kern van het christelijke geloof uitmaken. Daarom 
wordt Pasen met de voorbereidende dagen algemeen als het belangrijkste liturgische 
hoogfeest  beschouwd,  al  wordt  Kerstmis  door  de  mensen  over  het  algemeen 
uitbundiger gevierd. De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduum Sacrum dat 
bestaat uit de drie dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Op  Witte  Donderdag wordt  het  Laatste  Avondmaal  van  Jezus  en  zijn 
apostelen herdacht. Na de maaltijd ging Jezus met zijn leerlingen naar de 
Olijfberg  om  te  gaan  bidden.  Hier  werd  Jezus  verraden  en  gevangen 
genomen. De term "Witte Donderdag" verwijst  naar de gewoonte om alle 
kruis- en ander beelden met een wit kleed te bedekken.

 
Op Goede Vrijdag vindt om drie uur 's middags in veel kerken de kruisweg plaats. 
Goede Vrijdag is voor de christenen de droevigste dag van het kerkelijk jaar, omdat 
het lijden en sterven van Jezus die dag centraal staat. Toch spreekt de Kerk van 
‘Goede' Vrijdag om erop te wijzen dat Christus gestorven is om ieder mens van zijn 
zonden te verlossen en zijn lijden en dood daarom niet zinloos zijn geweest.

Paaszaterdag of Stille Zaterdag is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van 
de lijdensweek. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag. 



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 en jgt Jas 
v.d.Wielen

17.00 uur: ”Poolse mis”
19.00 uur: 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  en Piet  en Gien Bevers-v.d.Hogen en Angela Bevers-
v.Helvoirt

zondag 1 april     PALMZONDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Martien en Hanneke v.d.Velden-v.d.Graaf en Albertus en Cornelia Kling-
Derks en fam.v.d.Laar  en Ria Leenhouwers  en Sjef Leenhouwers  en Cisca 
v.d.Heijden-Groenen, fam.v.d.Heijden en fam.Groenen (verj  Harrie)  en Jan 
v.d.Rakt en overl.fam.v.d.Rakt en v.d.Heijden en Martien v.Dijk, echtgenote en 
overl.fam.v.Dijk

maandag 2 april          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

1ste jgt Toon v.d.Rijt  en jgt Francine v.Steensel-Peters en ouders v. Doorn-de 
Kort(48ste jgt papa)hun kinderen en overl.fam. en Marinus en Doortje Jansen-
Broeren

woensdag 4 april VASTENACTIE
14.00 uur: PAASVIERING van de Zonnebloem in zaal ’t Maxend

alle overleden gasten en vrijwilligers van de zonnebloemafdeling Nistelrode.
18.00 uur: VASTENACTIE
19.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders v.d.Broek-v.Delst en zoon Martien  en 9e jgt Grard Timmers en 
schoonzoon Piet Raaijmakers

donderdag 5 april        WITTE 
DONDERDAG

10.30 uur: GEMEENSCHAPPELIJK ZIEKENZALVING op de Stekkerhoek
19.00 uur:  Eucharistieviering met zang van het herenkoor

vrijdag 6 april             GOEDE 
VRIJDAG

15.00 uur: KRUISWEG met zang van het kinderkoor

zaterdag 7 april       PAASZATERDAG 
12.30 uur. “Poolse viering” zegening van het voedsel
16.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor

ouders v.d.Velden-v.Tilburg (verj moeder) en Riek Pennings-v.Heesch en zoon 
Henri  (verj)  en ouders v.d.Akker-Hendriks(verj  moeder)  en Frans en Jans 
v.d.Heuvel (verj Frans)  en Th.v.Lith-Wetering(verj moeder)  en Mien v. Dijk-
v.Houtum(verj)

19.00uur: PAASWAKE / EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor



mg Ida en Harrie Verstegen en  ouders v.Roosmalen-v.d.Heuvel en familie en   
André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen(verj ma) en Harrie v.d.Heijden en dochter 
Sjan (verj)  en Wim Hoes en 1e jgt Gerard Cuijpers (nmd vrouw, kinderen en 
kleinkinderen) en Martien v.d.Wetering  en Toon v.Es en Thé v.Grunsven (zijn 
verj)



zaterdag 7 april       PAASZATERDAG 
21.00uur: PAASWAKE / “Molukse” EUCHARISTIEVIERING

Don Ngarbingan (verj), Amandus en Hugo, opa en oma Ngarbingan, opa en 
oma Farneubun 

zondag 8 april   PASEN
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

jgt  Anna  v.d.Wiel-v.d.Ven  en Mari  Ploegmakers-Frije  en jgt  Piet  Wolters 
overl.man, vader en opa Petrus Refwutu en Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en fam.v.d.Laar  en Ria Leenhouwers  en ouders v.Santvoort-Hendriks(verj 
vader)

16.00 uur. “Poolse” Paasviering 

maandag 8 april        TWEEDE PAASDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

1ste jgt Marietje v.Zutphen-v.d.Steen(verj) en kleindochter Sara 

wordt zondag 31 maart gedoopt:

 Vin, zoon van Edwin Opstal en Esther  Heijmans

 Jurre, zoon  van 
Maarten Kerkhof en Maaike Verhoeven

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.

RKSV Prinses Irene Supportersclub      jeugdtoto (2007) 
De opbrengst van de jeugdtoto in week 11bedraagt € 516,00.

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. 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 

 “De Kleine Heemskinderen”:      rommelmarkt
Tweede Paasdag, 9 april  houdt de ponyclub een rommelmarkt.  Zaterdag 31 maart, 
tussen 09.30 en 14.00 uur, komen de medewerkers in heel Nistelrode oude spullen 
ophalen. S.v.p. de materialen aan de weg zetten!Let op: koelkasten, groot meubilair en 
milieubelastende spullen worden niet meegenomen i.v.m. de hoge stortingskosten.

Scoutingvereniging‘Mira-Ceti’       Heitje voor een Karweitje
Zaterdag 31 maart komen de leden van Scoutingvereniging‘Mira-Ceti’ vanaf 10:00 uur 
langs voor hun activiteit Heitje voor een Karweitje..De opbrengst is voor hun vereniging. 
U kunt de leden herkennen aan het scoutinguniform. 

buurtvereniging ''de leibeek''     verhuur 
paaspak
Zij verhuurt het paaspak voor € 6.00 per dagdeel en €10,00 voor een hele dag.



Info : 612894 na 18.00 uur.

Brandweer Bernheze      
vrijwilligers
Brandweer Bernheze, post Nistelrode is op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie is te 
verkrijgen op de website www.bernheze.org\brandweer onderdeel vacatures of bij de 
postcoördinator, Hans van der Heijden tel. 612142.

Basisschool “t Maxend    eierenactie
Deze week en volgende week gaan de kinderen van groep 8 op pad om eieren te verko-
pen. Met de opbrengst van deze actie wordt de kampkas gespekt. 

Gemeenschappelijke Ziekenzalving
Op Witte Donderdag 5 april worden de bewoners van de Stekkerhoek 
weer  in de gelegenheid gesteld  gezamenlijk het Sacrament van de 
Zieken te ontvangen in een Eucharistieviering om 10.30 uur. Zo’n viering is 
al meerdere jaren als heel zinvol ervaren. Het geeft wat rust je leven in Gods 

hand te weten en ook voor de naaste familieleden is het een geruststelling, dat zij vader / 
moeder hebben meegegeven wat hij I zij als gelovig mens zelf graag wilde. Misschien zijn 
er mensen in de parochie, die zeggen: “Ook al woon ik niet op de Stekkerhoek, ik word ook 
wat ouder, ik hoop nog een tijdje te leven te hebben, maar mijn krachten worden toch ook 
minder,  ik  zou  best  in  die  viering  ook  de  ziekenzalving  willen  ontvangen”.  Deze 
mogelijkheid wordt u door de directie van de Stekkerhoek geboden. U bent van harte 
welkom bij deze viering! Laat het mij(pastoor) even weten, zodat we het samen 
kunnen bespreken en een stoel kunnen reserveren 

Vastenactie 2007 woensdag 4 april  
• In dekenaal verband is dit jaar gekozen voor: Suriname – onderdak voor straatkinde-

ren / verbetering van de vrouwenpositie en geld voor vaktrainingen. De slogan is: “De 
wereld groeit als we delen”.

• U hebt de spaarenveloppe in de bus gehad.
• Op woensdag 4 april  worden de enveloppen weer opgehaald en ingeleverd in de 

parochiezaal.  De  leden  van  de  werkgroep  zijn  dus  4  april  om half  zes  in  de 
parochiezaal. Voor meer informatie zie: www.vastenaktie.nl

CV “de Hossende Wevers”
Carnavalsvereniging “de Hossende Wevers”organiseert op Tweede Paasdag, 9 napril haar 
jaarlijkse accordeondag. Aanvang 10.30 uur. Plaats Partycentrum “’t Maxend”

De uitzending van WAN-TV op 1,3 en 6 april (ondervoorbehoud)
In week 14 op 1, 3 en 6 april telkens om 18.00 uur zendt Wan TV uit. In de gemeente 
Bernheze is een tiental evenementen gefilmd.

Roefeldag    zaterdag 2 juni
Zaterdag 2 juni  wordt de negende roefeldag georganiseerd. Bij diverse bedrijven kunnen 
kinderen van groep 6,7, en 8 van de basisschool op die dag een kijkje nemen  en deelne-
men aan activiteiten. Kinderen die in Nistelrode basisonderwijs volgen kunnen zich via de 
school opgeven. Woon je in Nistrlode en volg je buiten Nistelrode basisonderwijs en je wilt 
graag meedoen met de roefeldag kun je je aanmelden bij Janneke v.Boxmeer, 6127190 
of Aty v.Hoorn,  612854.

De wereldwinkel verhuist naar het Raadhuisplein
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Wegens verhuizing is de Wereldwinkel gesloten op woensdag 4 en donderdag 5 april 
Vrijdag 6 april gaat onze nieuwe Wereldwinkel open aan het Raadhuisplein (voormalig 
politiebureau), U bent daar van harte welkom. Zondag 22 april is de officiële opening.

Bedankt.
Mevr.v.d.Ven en kinderen  bedanken alle mensen voor de steun, die zij ondervonden  bij 
het overlijden van man en vader Cor en oom en zwager Grard. 

Gratis drie keer trainen bij volleybalvereniging Tornado
Alle jeugd van zeven jaar en ouder kan gratis drie keer trainen bij volleybalvereniging 
Tornado. Inloop op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur in sporthal ‘de Over-
beek’.Informatie: 06 12 955 933 E-mail: vctornado@hotmail.com

verloren en  vermist
-In ‘t speeltuintje aan de Blauwesteenw. is een beige jongensjas verloren 611695.
-Een bordercollie pup, zwart-wit ,1 blauw en 1 bruin oog ,3 maanden oud.0622149973
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