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A.s zondag 29 april zullen 94 jongens en meisjes in onze parochie 
hun Eerste Communie doen.  Er zijn vieringen om 9.30 en om 
12.00  uur.  De  werkgroep  Eerste  Communie  heeft  de  laatste 
maanden samen met ouders en kinderen hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor deze grote dag. Meteen na de kerstvakantie 
zijn de communielesjes van start gegaan. 
Het eerste lesje had als thema: GEROEPEN BIJ JE NAAM. Iedereen 
heeft bij de geboorte een naam gekregen. Gekeken wordt naar de 
plaats van het kind in het gezin en naar de plaats van het kind in 
de familie(stamboom). Ook Jezus kreeg een naam bij de geboorte. 
Toen hij opgroeide keek hij goed om zich heen en zag dat er veel 
mensen ziek waren of het minder goed hadden op deze aarde. 
Daaraan besteedde hij  speciale aandacht en om hen te helpen 
verzamelde hij een groep vrienden om zich heen, de apostelen. De 
verhalen van Jezus kun je lezen in de BIJBEL.
Het  tweede  lesje  had  als  titel:  WIJ  ZIJN  GEDOOPT.  Alle 
communicanten hebben een doopviering bijgewoond en hebben 
aan  de  hand  van  foto’s  teruggekeken op  hun  eigen  doop.  De 
namen van alle mensen die gedoopt zijn staan in het doopboek 
van de parochie, samen met de datum waarop de doop plaatsvond 
en de namen van Peter en Meter. Ook werd gesproken over de 
symbolen  bij  het  dopen,  o.a.  de  naamgeving,  de  olie,  de 
handoplegging en de doopkaars. Hier hoorde natuurlijk het verhaal 
bij van Jezus die gedoopt werd door Johannes de Doper.
Het derde lesje had als onderwerp: DELEN MET ELKAAR. N.a.v. het 
Bijbelverhaal  over  de  5  broden  en  2  vissen  werd 
gesproken over het SAMEN DELEN en dat niet alles eerlijk 
verdeeld is op deze wereld. Daarom kregen de kinderen 
tijdens deze les een DEELDOOSJE, om wat van het geld 



dat ze krijgen bij hun Communie af te staan aan een goed doel, 
dat  is  dit  jaar  de  Stichting  Hulphond.  Tijdens  dit  lesje  werd 
gedemonstreerd  door  een  echte  hulphond  waarbij  hij  zieke  en 
gehandicapte  mensen  kan  helpen  en  het  ingezamelde  bedrag 
wordt op 23 mei a.s in een speciale viering overhandigd. Ook het 
verhaal  over  het  breken  en  delen  tijdens  de  Eucharistieviering 
werd  besproken.  Jezus  deelde  het  brood  en  de  wijn  met  zijn 
vrienden. 
Tijdens  een  vierde  bijeenkomst  kregen  de  kinderen  in  kleine 
groepjes een rondleiding door de kerk. Alles werd bekeken en ook 
benoemd, zoals o.a. het altaar, het tabernakel de godslamp enz. 
Zo raken de kinderen al een beetje thuis in de kerk.  De komende 
week wordt op donderdag, vrijdag en zaterdag nog veel geoefend 
in de kerk, om zo de grote dag, zondag, zo vlekkeloos en ook zo 
feestelijk mogelijk te laten verlopen.



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

mg Pieta de Veer-Danen en ouders v.d.Hurk-Smits (verj moeder), Toon 
v.d.Heijden en Beppie v.Venrooij-v.d.Hurk

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 en Ad Gloudemans (verj), 
fam. Gloudemans, Kerkhof en Martens 

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)  en opa Zwinkels, tante Marlinde en Suzan (Koen)  en   
Theo en Carlo  v.Orsouw (Lisa)  en opa v.d.  Heijden en oma en opa 
Pennings (Timo) en oma en opa v. Venrooij (Lieke) en oma Schouten en 
opa v.d.Heijden(Nora) en opa Piet Rovers en neefje Mark v.Gerwen(Rick) 
en opa Toon Smits (Ralph en Teun) en opa Toon v.Dijk (Lars) en opa Leo 
Timmermans, Mirjam en Bas (Maureen)

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) en opa Thé Exters (Myron) en opa Hans v.Dijk (Martijn) 
en opa Nico v.Erp (Ciel) en oma Sjaan Herckenrath(Lieke) en Jorg Gielis 
en oom Joan Gielis (Bente) en opa v.Soesbergen en Henk( Indy)

maandag 30 april   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING     KONINGINNEDAG

dinsdag 1 mei   
14.30uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van senioren- en gemengd koor

50-jarig huwelijk van Jan en Annie v.Dijk-Verkuijlen

woensdag 2 mei 
18.45 uur:: ROZENKRANSGEBED     
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

16e jgt Harry v.d.Boogaart en Martien Bongers en Anna Bongers-v. Boxtel 
en hun zonen Wim en Leo

 
donderdag 3 mei 
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

jgt Jas en Kee v.Rooij

vrijdag 4 mei 



13.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  met zang van het dameskoor
50-jarig huwelijk van Antoon en Marietje v.d.Ven-v.Boxtel

vrijdag 4 mei DODENHERDENKING
19.00 uur: GEBEDSVIERING met muzikale medewerking van de fanfare

 
wordt zondag 29 april gedoopt
 Sven, zoon van Eric van der Heijden en Graziella Horsman, v.Binsbergenstraat



zater  dag 5 mei       
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Ida en Harrie Verstegen en Marietje v.Lieshout-Wolfs en zoon André 
(jgt  André)  en ouders  v.Es-Pennings  en  zoon  Piet  en overl.ouders 
Heerkens,Cor Geurden en Lenie de Wit, 

zondag 6 mei      
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

uit  dankbaarheid voor  40-jarig huwelijk  en ouders Smits-Langens,  Jan 
Jacobs en ouders Verkuijlen-Verstegen (†Canada) en Thijn v.d. Ven (10e 

jgt)  en  Mien  v.d.Ven-v.d.Cammen  en Johan  v.  Hoeij,  Nelly  v.Hoeij-
Lunenburg en Riet v.Hoeij v.Schijndel  en Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

De Stichting Jeugdbelangen Koninginnedag
De start van Koninginnedag is om 09.00 uur op het Raadhuisplein. De burgemeester 
geeft het startsein voor de versierde fietsenoptocht. Deze tocht gaat via Kromstraat – 
Over den Dries, Molenerf, Kerkveld, Prinsenstraat, Boekweitstraat,Korte Veerstraat, 
Veerstraat ,De Hoef naar de parkeerplaats van de Beekgraafschool. Gevraagd wordt 
om deze straten te versieren. Gevraagd wordt om de parkeerhavens rondom de 
Beekgraafschool tussen 08.00 uur en 13.00 uur vrij te houden. Wij vragen u vriendelijk 
deze straat zo min mogelijk te gebruiken tijdens de spelactiviteiten  i.v.m. de veiligheid. 
Er is nog niet voldoende begeleiding voor enkele groepjes. En voor de leiding van 
spelletjes van groep 3-4-5 is nog hulp vereist.  Iedere extra hulp is welkom. Voor 
opgave: graag bellen naar Willy Smits tel. 612379. Voor de vrije markt vanaf 13.00 uur 
op het Raadhuisplein en Tramplein zijn nog enkele kramen te huur. Informatie hierover: 
Mark & Lieke Verwijst, tel.612956.                    Commissie Koninginnedag.

Buurtvereniging pastoor J.Groenestaat       koninginnemarkt
Buurtvereniging  “pastoor  J.Groenenstraat  staat  dit  jaar  weer  met  hele  mooie 
perkplantjes op de Koninginnemarkt op maandag 30 april van 10.00 uur tot 17.00 uur 
op het Raadhuisplein. 

dameskoor       repetitietijd een kwartier later
Vanaf 25 april repeteert het dameskoor van 19.15 uur tot 20.15 uur.

Deelname Wereldwinkel aan de Oranjemarkt.
Tijdens  de  Oranjemarkt  op  koninginnedag  staat  De  Wereldwinkel  met  een 
koopjeskraam op de markt op het Raadhuisplein. Voor elk wat wils!

KVB busreisje
Het jaarlijks busreisje is op dinsdag 1 mei. Vertrek 08.00 uur bij de Rabobank.

Aardbeienactie - woensdag 9 mei    Scouts MiraCeti
Woensdag 9 mei  komen de woensdagavondscouts  vanaf  18.30  uur  langs  de 
deuren voor een aardbeienactie. De actie is bedoeld voor de ondersteuning van 
de activiteitenkas van de woensdagscouts. Voor € 4,00 steunt u hen. Daarvoor 
ontvangt u een aardbeienplant. Zo hebt u begin mei verse aardbeien. De scouts 
zijn te herkennen aan hun uniform.Voor meer informatie (of  het  bestellen van  



aardbeien) kunt u contact opnemen via e-mail:  aarbeien@miraceti.nl of telefoon 
(Annelot Tempelmann 06-247 866 31). De voorverkoop begint op 25 april.

Werkgroep  

kindervakantieweek
De werkgroep zoekt versterking. De volgende materialen zijn ook nodig: kippengaas, 
hardboard, houten platen(om dieren uit te zagen en te verven) Inlichtingen: Edith de Wit, tel. 
613459, Kromstraat 6. 

mailto:aarbeien@miraceti.nl


In de Heer overleden
 Plotseling is thuis in de Achterstraat Bert Ketelaars, 76 jaar oud, overleden. Zijn 

vrouw Thea kreeg geen gelegenheid een afscheidswoord te zeggen. Samen heb-
ben ze 5 kinderen tot volwassenheid gebracht. De laatste jaren was hij dikwijls te 
vinden in het bedrijf van zijn zoon Willie op het Maxend. A.s donderdag om 20.00 
uur is de avondwake en vrijdag om 10.30 uur de begrafenis.

Moge hij ruisten in vrede

Gebedsdienst      zaterdag 28 april 
Een  roeping komt  meestal  onverwacht.  Vaak  als  je net  druk  bent  met  iets  heel 
anders hoor je de stem die jou roept. Wat ga je doen: je roeping negeren of hem 
volgen met alle consequenties van dien?

Heemkundekring Nistelvorst houdt lezing op De Gildehof
Op 2 mei om 20.00 uur verzorgt ons lid de Heer Ton Vorstenbosch een voordracht 
met als titel :Het Nistelrodese Gilde St. Antonius Abt – St. Catharina Verleden, 
heden en toekomst. De lezing  wordt  gehouden  op  de  Gildehof  aan  de  Hoge 
Akkers.  We  danken  de  overheid  van  het  Gilde  nu  reeds  voor  de  geboden 
gastvrijheid. De heer Vorstenbosch was jaren hoofdman en drijvende kracht van het 
Gilde. De avond is vanzelfsprekend ook toegankelijk voor de leden van het Gilde. 
Andere belangstellenden zijn welkom om deze avond gratis bij te wonen.

Gemeenschap Bernheze maakt speeltoestellen mogelijk  op BS de Beekgraaf.
Na diverse acties en met dank aan alle sponsoren en ouders, staan de speeltoestellen 
(bijna) klaar voor gebruik. De laatste weken is er hard gewerkt om de speelplaats weer 
‘kindvriendelijk’ te maken. Het resultaat  mag er zijn! Daarom is er een officiële 
opening gepland op donderdag 24 mei a.s. om 14.30 uur. 
We nodigen iedereen uit, die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan  het  succes  van  dit  grootse  project,  te  komen kijken  naar  onze  supermooie 
speelplaats.  Sponsoren,  ouders/  verzorgers, opa’s  en  oma’s,  buren,  dorpsgeno-
ten,verenigingen, kortom: Iedereen is van harte welkom!     Werkgroep Speeltoestellen
 
Fanfare St. Lambertus                                                voorjaarsconcert 29 april 
Aanstaande  zondag  29  april  organiseert  onze  fanfare  een  voorjaarsconcert  bij 
partycentrum ’t  Maxend, Maxend 24, in samenwerking met fanfare Wilhelmina uit 
Nederasselt. Het concert is tevens de afsluiting van het gezamenlijke jeugdkamp.
Er zijn optredens van de blokfluitgroep, jeugdslagwerk en studieorkest. Als afsluiting is 
er  nog  een  dubbelconcert  van  beide  fanfares  met  een  spectaculair  einde.  Het 
jeugdkamp had als thema tekenfilm. De fanfare blijft met het concert ook bij films. Er is 
o.a. muziek te horen van Zorro, James Bond en Pirates of the Caribbean.
Iedereen is van harte welkom. Het concert start om 14.00 uur en de toegang is gratis.

Bezoek managementteam Luangwavallei
De voorzitter van de stichting “Steun Luangwavallei”, Cor v.d.Heijden (Uden) heeft 3 le-
den van het  managementteam uit Zambia op eigen kosten uitgenodigd om bij hem op 
bezoek te komen. De stichting streeft naar verbetering van de levensomstandigheden 
van de mensen in de Luangwavallei, het werkgebied van pater Toon v. Kessel. o.a 
door verbetering van het wegennet, het onderwijs, ontwikkeling van diverse landbouw-
gewassen enz. Dit alles in samenwerking met Toon v. Kessel. Cor reist twee maal per 
jaar  (op eigen kosten) naar Zambia om met het managementteam te overleggen over 
knelpunten en uiteraard hoe het verder moet gaan in dat gebied. Het team gaat zien 



hoe onze samenleving eruit ziet en bezoekt scholen, ziekenhuizen en bedrijven. Het 
team zou graag een woord van dank uitspreken in onze kerk. Vanwege de Eerste 
H.Communie kon dat niet doorgaan, Het team gaat nu met het Afrika-Engakoor naar 
een Eucharistieviering in Puifflik. In september komen de andere leden van het team 
en wellicht is er dan ruimte om een viering in onze kerk te mee te maken. 
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