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Vrijdag  9  april  1943.  Overal  in  Nederland  worden  rugzakken  dicht 
gegespt,  koffers  gesloten en voordeuren voorgoed dicht  gedaan. 
Acht  provincies worden de volgende dag  judenrein verklaard.  De 
laatste  joden  moeten  hun  huizen  verlaten  en  naar  kamp  Vught 
vertrekken,  Enkele duizenden geven gehoor  aan de oproep,  een 
minderheid duikt onder.
Veel mensen hielpen, maar ook velen keken even de andere kant 
uit. Wat zou jij nu doen?
Je hoeft geen kleren of een voetbal te kopen die het product zijn van 
kinderarbeid. Je hoeft niet zwijgend toe te kijken als iemand wordt 
mishandeld,  gediscrimineerd  of  gepest.  Je  hoeft  mensen  niet  te 
veroordelen, omdat ze anders zijn dan jij, ergens anders vandaan komen 
of andere voorkeuren hebben.

Als je nog nooit in Kamp Vught bent geweest moet je er beslist eens naar 
toe voor een indrukwekkend bezoek. 

Vanwege de Nationale Herdenking zal er op 4 mei om 19.00 uur in onze 
parochiekerk  een  herdenkingsdienst  gehouden  worden  met  muzikale 
medewerking van de fanfare. Aansluitend is er een kranslegging bij het 
monument.



vrijdag4 mei DODENHERDENKING
19.00 uur: GEBEDSVIERING met muzikale medewerking van de fanfare

 
zaterdag 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 (9e 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 

maandag 7 mei  
18.45 uur: ROZENKRANSGEBED  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Petrus v.d.Rakt en Johanna v.d.Bogaart en overl.fam.

woensdag 9 mei 
18.45 uur: ROZENKRANSGEBED   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met medewerking van de dames KVB

Jan  Herckenrath  en  Nolly  Leenhouwers-Herckenrath  en jgt  Toon  v.d. 
Heijden  en Bertus Steenhuis  en Wim Manders (zijn verj), Harry en Ida 
Manders en Frank Manders en Pieta de Veer-Damen en Martin v.Duren 
(zijn verj), Gerrit en Riek v.Dijk en André Raymakers, fam.Raymakers en 
fam.Guns 

 
donderdag 10 mei 
10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 11 mei   
14.15 uur: EUCHARISTIEVIERING 

huwelijk van William Keijzers en Patricia Brouwers

zaterdag 12 mei   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.d.Velden-v.Tilburg (verj vader)
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Ida en Harry Verstegen  en 1ste jgt Jaan v.d.Elzen-v.Rooij  en Jaske 
Geurden en mg Dientje  Geurden-Klaassen  en ouders Welten-Vissers, 
kleinzoon Marcel en achterkleinkind Esmee (jgt moeder en verj vader) en   
André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen en Bets v.d.Westen en ouders Verste-
gen-v.Schayk (sterfdag mam) en ouders Vissers-v.d.Laar en Jos en Sjan-
nie Langens-Rijkers  en Martina Sommers-v.d.Wetering  en Petra Hurk-



mans-Ondersteijn en jgt Janus v.Kessel en zoon Grard en ouders Annie 
en Sjef v.Schayk-vTuijl en mg Anna Timmers-van Dijk,Johan Timmers, 
dochter  Lia  en  schoonzoon  Jan  (nms  fam.  Timmers)  en Marion 
Martens (verj moeder)

 
20.15 uur:  Concert:Piet Jeegers Clarinet Choir’



zondag   13 mei   MOEDERDAG  
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Maria de Bie-Beems  en Cor en Grard v.d.Ven  en Albertus en Cornelia 
Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

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.

Stichting Jeugdbelangen 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. 

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 
project, te komen kijken naar onze speelplaats. Sponsoren, ouders/ verzorgers, opa’s 
en oma’s, buren, dorpsgenoten,verenigingen, kortom: Iedereen is van harte welkom! 

Uitzending van WAN-TV op 6,8 en 11 mei 2007 telkens om 16.00 uur.   o.v.b.
•25 maart: Dikke banden race Heeswijk • 25 maart: Bernhezer Lente Trofee Heesch 
•26 maart: Planten biologisch geteelde bomen Loosbroek •1 april: Karrentocht Heesch, 
•1 april: Solistenconcours fanfare St. Willibrord Heeswijk •4 april: mevrouw J.R.H. Maij-
Weggen op werkbezoek in  Bernheze, •14 april: Dancing with Servaes Loosbroek •15 
april:  Opening Dier- en Tuinweide Heeswijk •17 april:  Algemene ledenvergadering 
Particulieren, Heesch. 21 april: Sint Jorisviering van Scouting Mira Ceti Nistelrode •22 
april: Opening Wereldwinkel Nistelrode •22 april: Serenade communicanten Heeswijk 
•22 april: Slag om Loosbroek •22 april: Inwijding Abt Ward Cortvriendt Abdij van Berne 
•27 april:  de lintjes in de Pas in Heesch •28 april:  Opening repeteerlokaal Aurora 
Heesch, met onthullingen twee kunstwerken.•30 april: KoninginnedaHeeswijk/Heesch/ 
Nistelrode. Focus op: Mest uitrijden, ploegen en cultivaren in 
Heesch. 

BOBZ-activiteiten      tot de grote vakantie
 Tot  de  vakantie  biedt BOBZ  Jongerencentrum  de  volgende  activiteiten:•1  ju-

ni KARAOKE/Discoavond voor groep 7 en 8 van 18.30 - 22.00 uur, opgeven bij 
Grace vd Walle tel. 612300. Dit hoeft niet, kan ook ter plekke opgegeven wor-
den. •15 juni DISCO-AVOND voor groep 6 en 7 van 18.30 - 22.00 uur,en op• 22 
juni Het GALA BAL voor groep 8 van 19.30 uur tot 23.00 uur.

 Daarnaast  zijn  we  nog steeds  op  zoek  naar  een  aantal  nieuwe  bestuursle-
den/ jongeren/ vrijwilligers die minimaal 1 avond per maand willen besteden aan 
een  activiteit  voor  de  jeugd  van  Nistelrode  e.o.  Denk  aan:  vrijwilligers  bij 
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discoavonden, themabijeenkomsten, gala, graffiti, enz.  Laat je informeren door 
Eric van Pinxteren tel.612863 of Conny van de Laar tel 611120 of mail  naar 
c.wetering@hetnet.nl 

oud papier: Vogelvreugd
A.s. donderdag 3mei wordt om 17.00 uur papier opgehaald door Vogelvereniging 
Vogelvreugd.
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In de Heer overleden
 Overleden na een lang ziekbed op 23 april Nolly Herckenrath-Leenhouwers, 

Franciscanessenweg (83 jaar). Nolly was de weduwe van Jan Herckenrath en 
moeder van zoon Karel-Jan. Nolly was een reislustig type die graag alle hoeken 
van de wereld wilde zien.

 
 Op 24 april is plotseling overleden: Piet Bevers, Franciscanessenweg (63 jaar). 

Piet was vrijgezel. Als echte computerfreak bracht hij veel van zijn tijd door achter 
de computer.

 
 Eveneens op 24 april is onverwacht Bert Nuijen, Kloosterhof, 84 jaar, overleden. 

Lang woonde hij met zijn vrouw Corrie in de Bus. Hij was vader van Maarten en 
schoonvader van Monique. Tot zijn VUT werkte hij in de bouw. In de Bus boerde 
hij een beetje als hobby en hij hield veel van vogels.

Mogen zij rusten in vrede

geweldige opening Wereldwinkel Nistelrode aanpassing openingstijden
 De heropening op 22 april  was een drukke,  gezellige dag.  Dank aan het 

Afrika-Engakoor voor de muzikale opluistering. Dank aan de kinderen van de 
beide scholen die een mooi collage gemaakt hadden. Elke week hangt er 
een  werkstuk  in  de  winkel.  En dank  aan alle  bezoekers  die  onze winkel 
bezocht hebben. Vanwege de opening hebben we voor alle bezoekers bij 
aankoop van minimaal € 10,00 een presentje, zolang de voorraad strekt!. De 
maand mei staat in het teken van glaswerk. Met dit mooie weer willen we natuurlijk 
onze mooie bloemen ook binnen in de vazen hebben. En met moederdag in het 
vooruitzicht kunt u zeker een mooi cadeau vinden bij de Wereldwinkel. 

 Nu we in een nieuw pand aan het Raadhuisplein zitten, willen we voor de 
klant nog beter bereikbaar zijn. Daarom zijn m.i.v. 2 mei de openingstijden 
verruimd:

Openingstijden:woensdag:10.00 uur – 17.00 uur donderdagmiddag:13.30 uur 
– 17.00 uur. vrijdag:10.00 uur – 20.00 uur zaterdag10.00 uur – 17.00 uur

 
Uniek Concert in onze kerk op zaterdag 12 mei

Het in 1986 opgerichte ‘Piet Jeegers Clarinet Choir’ zal op 12 mei a.s. een bijzonder 
concert verzorgen in onze kerk.
Nooit eerder heeft een orkest, bestaande uit een 15-tal professionele klarinettisten in 
het Bernhezer land geconcerteerd.
De  samenstelling  van  het  orkest  vertegenwoordigt  de  complete  klarinetfamilie, 
variërend van Es-klarinet tot Contrabas-calrinet.
Naast klassieke werken van Vivaldi en Handel staan ook moderne werken van Uber, 
de Jonghe en Boutry op het programma.
Ook zullen opera-fragmenten van Kurt Weill ten gehore worden gebracht.
Het concert wordt besloten met een technisch hoogstandje van Harry Stalpers.
Naast concerten in de BeNeLux en Duitsland, optredend voor KRO en AVRO-Radio, 
VARA-televisie kunt u getuige zijn van een uniek optreden in de St. Lambertuskerk in 
Nistelrode.
Het concert vindt  plaats op 12 mei 2007 om 20.15 uur in de St.  Lambertuskerk 
Nistelrode. De entreeprijs bedraagt slechts € 6,--.

inleveren van berichtjes voor het parochieblad nieuw mailadres



We vinden het fijn dat veel mensen uit de parochie de weg naar het parochieblad 
weten. Kennelijk wordt publiceren gewaardeerd en door velen gelezen. Wij willen uit-
drukkelijk vragen dat de publicaties  vóór zondagavond 19.00 uur binnen zijn: via 
mailadres: info@pastoraleeenheidnv.nl
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