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De tijd naar Pasen is in onze parochie aange-
grepen  om  drie  gespreksavonden  te  houden 
over ons geloof. In een open sfeer en laagdrem-
pelig zijn er drie thema’s aan bod gekomen:

1 Wat is geloven? Wat is er zo mooi aan ons geloof en waar heb ik  
wel eens moeite mee?

2 Hoe  is  de  bijbel  ontstaan  en  ingedeeld?  Hoe  lees  je  
bijbelverhalen en wat zeggen ze mij?

3  Wie is Jezus van Nazareth en wat betekent hij voor mijzelf en  
voor ons samen-kerk-zijn?

Er was veel waardering voor het aangeboden materiaal en voor het 
samen  doornemen  van  de  teksten.  Ook  het  uitwisselen  van  de 
eigen  gedachten  en  ervaringen  werd  als  plezierig  ervaren.  Er 
werden ook enkele suggesties gedaan tot verbetering. Die zullen 
worden meegenomen bij  een vervolg.  Ook ‘losse avonden’ over 
een thema worden op prijs gesteld.



Dank aan Peter vd Hurk die deze gespreksavonden begeleidde. 



zaterdag 21 april   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

uit dank bij 40-jarig huwelijk en overleden families v.d.Lee en van Duijnho-
ven en Frans v. Dinther

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor
ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmee Bekkers (verj 
vader)  en mg Harrie vd.Heijden en Jan Wijdeven en fam.  en Grard v.d. 
Bogaart en ouders Voets-Smits en overl. fam. en Nico v.Erp

zondag 22 april   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Afrika-Engakoor

1ste jgt Maria Ploegmakers-Frije en overl,ouders Geurts-v.d. Rakt en Alber-
tus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar  en Ria Leenhouwers  en   
Leonard v.Eenbergen (nms zoon Renè)

 
maandag 23 april   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Wim Verwijst (verj)

woensdag 25 april   
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders Hermans-v.d.Smissen

donderdag 26 april 
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

 
zaterdag 28 april   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

mg Pieta de Veer-Danen

19.00uur: GEBEDSVIERING met zang van het Con Fuocokoor
Jas  v.Grunsven,  dochter  Ellen  en  fam.v.Grunsven-v.Boxtel  en Jas  en 
Drieka v.d.Bogaart-Kouwenberg en Piet Pittens

zondag 29 april      EERSTE H.COMMUNIE  
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het kinderkoor

Piet v.d.Sanden en Henk Nooijen en Betsie v.Roosmalen-v. Boxtel (verj) 
en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar  en Ria Leenhou-
wers  en opa Jo v. Zeeland en Mariëlle v.Zeeland (Giel)  en opa Cees 
Soetekouw en oma Sien de Veer (Wout) en opa en oma Bekkers, opa en 
oma Welten, opa Schepers en nichtje Esmee Bekkers (Mathijs en Jurgen) 
en opa v.d.Meulenreek en opa en oma Smits (Laura)  en opa Gerard 
v.d.Wielen (Hilde)

12.00 uur: EUCHARISTIEVIERING      EERSTE H.COMMUNIE  
met zang van het kinderkoor
opa  en  oma Koenders  en  opa  v.d.Heijden  (Michiel)  en oma  v.  Dijk-
v.Houtum (verj, Han)  en opa Cor v.Dijk (Gijs)  en opa Bert v.d.Broek uit 
Dinther (Marlijn)  

De Vastenactie 2007



De Vastenactie 2007 heeft € 4.635,80 opgebracht. Dank aan alle gulle gevers en aan 
de 80!  contactpersonen in  onze  parochie,  die  aan deze  actie  hun medewerking 
hebben verleend.Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV).

Collecte    t.b.v. de Hartstichting
Deze week wordt er gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting.



Wereldwinkel Nistelrode opent nieuwe pand
Vanaf 6 april heeft iedereen al een kijkje kunnen nemen in de nieuwe cadeauwinkel 
van Nistelrode. Zondag 22 april aanstaande gaat de Wereldwinkel feestelijk geopend 
worden.Burgemeester Heijmans zal hierbij om 11.30 uur de opening verrichten. Het 
Afrika-Engakoor zal zorgen voor een muzikaal intermezzo en natuurlijk worden er 
“eerlijke” hapjes en drankjes geserveerd.Om 11.00 uur openen de vrijwilligers van 
Wereldwinkel Nistelrode de deuren voor alle belangstellenden. Door de burgemeester 
van Bernheze en een aantal  kinderen van de basisscholen uit  Nistelrode zal  de 
opening  worden  verricht.  Daarna  zal  het  Afrika-Engakoor  in  stijl  deze  feestelijke 
gebeurtenis van een muzikale noot voorzien. Voor de kinderen is een kinderhoek 
ingericht waar naar hartelust gekleurd kan worden en zelfs het maken van een masker 
behoort tot de mogelijkheid.Tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom om deze 
mooie cadeauwinkel te aanschouwen. De Wereldwinkel is trots op haar nieuwe pand 
aan  het  Raadhuisplein  te  Nistelrode.  Voor  iedereen  die  tijdens  de  opening  een 
aankoop doet van 15 euro of meer, hebben we een “eerlijk cadeau” klaar staan.

gratis Vrije Markt - nog enkele kraampjes beschikbaar!
Maandag  30 april is het Koninginnedag. Dit moet weer goed gevierd worden! Iedereen 
is welkom op deze spetterende, gratis vrije markt van 13.00 uur tot 17.00 uur op 't 
Raadhuisplein. Voor de volwassenen zijn er nog enkele kraampjes beschikbaar. Wees 
er dus snel bij! Voor inschrijvingen of meer informatie, kunt u bellen met Mark Verwijst: 
 612956.

De fanfare haalt zaterdag 21 april oud ijzer op
Zaterdag 21 april aanstaande houdt de fanfare haar jaarlijkse oud-ijzer actie.
De leden van de fanfare zijn vanaf 09.00 uur op pad. Bij alle woningen in Nistelrode 
wordt aangebeld. Zet dus geen oud ijzer aan de straat, maar zet het achter het huis.
Hebt u grote hoeveelheden of wilt u beslist in de voormiddag of namiddag worden 
bezocht neem dan contact op met een van de volgende personen: Peter Timmers .
612514 e-mail: ptimm@home.nl Antoon Sanders:  613403.

nationaal fonds kinderhulp
Van 22 t/m 28 april wordt ook in Nistelrode de jaarlijkse collecte van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp gehouden. Het geld is bestemd voor kinderen die te maken krijgen 
met jeugdzorg. Kinderhulp financiert met de opbrengst bijvoorbeeld een klimrek bij een 
kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub of een weekje kamperen. 
Zo  geven  ze  deze  kinderen  een  beetje  gewoon  geluk.  Een  gedeelte  van  de 
opbrengst zal zijn voor Stichting Jeugdbelangen. We zoeken  dringend collectanten. 
Voor informatie/opgave: Ivonne van der Lee , tel.611448.

contact opnemen
Wie heeft vrijdagmorgen 13 april een enveloppe met bestelling voor een communie-
dvd bij Sylvia Hanegraaf in de bus gedaan? Sylvia wil graag dat betrokkene contact 
opneemt  met  haar;   617070.  De  hond  heeft  de  enveloppe  in  100  stukjes 
verscheurd? Sorry voor het ongemak! 

gevonden
Op Kerkveld is een grijze-/zwarte voetbalschoen gevonden. Merk: Dutchy. Af te halen: 
Lambertusstraat 16, 612768

oproep reünie

mailto:ptimm@home.nl


Zat jij schooljaar 1966/1967 bij Meester Langens of juffrouw Ria Huijbers in de zesde 
klas  en heb je geen uitnodiging ontvangen voor onze reünie? Neem dan a.u.b 
contact op met Nellie van Dinther-van den Bogaart  610077.



In de Heer overleden
 Op  zaterdag  14  april  is  in  het  ziekenhuis  te  's-Hertogenbosch  Martien 

Verwijst, 75 jaar oud, overleden. Sinds eind 1998 woonde hij met zijn vrouw 
Pieta  in  De  Heuvelhof,  daarvoor  woonde  hij  met  zijn  gezin  op  Maxend. 
Martien is de vader van Janny (met Eric), Theo (met Monique) en Anton (met 
Rian) en de trotse opa van acht kleinkinderen. Vroeger verdiende hij de kost 
als  vrachtwagen-  en  heftruckchauffeur. Toen  hij  in  1975 door  rugklachten 
moest  ophouden  met  werken,  kreeg  hij  meer  tijd voor  zijn  hobby's:  het 
houden  van  dieren  en het  bezoeken  van  paardenkeuringen  en 
concoursen. Ook  was  hij  een  trouw  lid  en  oud-lid  van  de  vrijwillige 
brandweer. 

Moge hij rusten in vrede.  

Toneelvereniging Efkes Anders        kindertoneeldag 23 juni
Toneelvereniging Efkes Anders houdt een kindertoneeldag voor alle kinderen van 
4 tot 12 jaar op zaterdag 23 juni a.s.bij KanZ (aan het maxend) van 10 uur tot 18 uur. 
Om 5 uur is er een voorstelling voor familie en vrienden.
Kosten voor deelname € 4,00 waarvoor ook voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Aanmelden voor 1 mei a.s.bij Jan Timmers, Korenstraat 5, 612794
(jat.timmers@home.nl) of Jo van Breemaat, Beekgraaf 26, 611854
(vanbreemaat@home.nl)

KVO            afdeling Nistelrode / Kring Uden
• 25 april is de sluitingsavond van KVO Nistelrode met  jeu de boules.

• KVO  kring  Uden  viert  op  18  september  haar  60-jarig  jubileum  met  een 
feestelijke Brabantse avond in theater Markant. Graag snel opgeven; er is 
slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

oud papier                Stichting vrienden van onze missionarissen
Donderdag 19 april wordt om 12.00 uur papier opgehaald in het buitengebied, 
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en Zwarte Molen. 

De Stichting Jeugdbelangen      online
De Stichting Jeugdbelangen Nistelrode heeft leuk nieuws:onze nieuwe website is 
online! Ga naar www.sjb-nistelrode.nl en daar vind je allerlei informatie over de 
verschillende activiteiten die wij organiseren. En..er staat een prijsvraag op! Los 
deze op en mail  je antwoord voor 28 april  2007 naar:  secretariaat@sjb-
nistelrode.nl Uit  de goede inzendingen worden 2 winnaars  getrokken,  die 
een prijsje krijgen. Houd de site in de gaten of je gewonnen hebt. Dus, gauw 
kijken!

Afrika-Engakoor  zondag 22 april
Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe WereldWinkel, zingt het 
Afrika-Engakoor op zondag 22 april in de eucharistieviering van 09.30 uur.

Jongerencentrum De BOBZ
• A.s. vrijdag 20 april is het weer BOBZ voor groep     7 en 8 van 19.30 uur   tot 

22.00 uur. 
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• Jongerencentrum De BOBZ     zoekt naar nieuwe bestuursleden of jongeren 
die samen met anderen iets willen betekenen voor de jeugd van Nistelrode 
e.o.  Draaien  van  discoavonden,  themabijeenkomsten,  gala,  grafity  enz 
enz. Jongeren  die  zich  oriënteren  op  activiteiten  voor  en  door  de  jeugd 
hebben hier een uitstekende kans!  Informatie Eric van Pinxteren . 612863 
of Conny van de Laar  611120.. 


