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“Naar buiten”, dat is vaak het motto van Hemel-
vaartsdag.  “Naar  buiten”,  letterlijk  en  figuurlijk. 
Denk maar aan de traditie van het dauwtrappen. 
Naar  buiten…dat  is  het  devies;  misschien  dat 
daarom de  kerken  op  Hemelvaartsdag  niet  erg 
vol zitten. En misschien hebben al die mensen, 
die  vandaag  naar  buitengaan,  ergens  ook  nog 
wel gelijk.

Want  waar  gaat  het  deze  feestdag  om?  We 
vieren  deze  donderdag,  de  veertigste  dag  na 

Pasen,  de  terugkeer  van  Jezus  naar  zijn  Vader  in  de  Hemel. 
Gedurende die veertig dagen verschijnt hij meerdere keren aan zijn 
leerlingen. Het Emmausverhaal is daar een voorbeeld van en zo 
ook het verhaal van de ongelovige Thomas.
En dan komt het moment, dat Jezus definitief terugkeert naar zijn 
Vader in de Hemel. Met de belofte aan zijn leerlingen, dat ze kracht 
zullen ontvangen als de H. Geest over ze neer zal komen.
Dan kunnen ze naar buiten, het geloof verspreiden.



En ook in onze tijd, bidden wij om die Geest van Jezus, die ons 
naar buiten stuurt! Trek erop uit om die Geest van Jezus werkzaan 
en zichtbaar te laten worden.



donderdag 17 mei  
HEMELVAARTSDAG

10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor 
Bert Nuijen ( nms zuster Adriana)

vrijdag 18 mei   
11.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

huwelijk van Maaike Timmers en Arne v.Venrooij

zaterdag 19 mei 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

3e jgt Piet Leijen en Sisca, Jas en Marian van Haaren
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING
 mg  Harrie  v.d.Heijden  en ouders  v.d.Cammen-v.Eenbergen  en Cor 

v.Geffen  en Gerrit  Danen  (verj)  en fam.v.d.Akker-v.Herpen,  fam.  v.d. 
Tillaart,  fam.Kerkhof-Martens  en  Gloudemans  (nms  André  en  Ria)  en   
ouders Arts-v.d.Bolt (verj pa) en overl.familie en Jas Ruijs (verj) en Grad en 
Mien van Lith-v.d.Broek en dochter Ans (jgt moeder)

zondag 20 mei  
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Has Timmers (verj)  en ouders Cissen-Spierings (jgt moeder) en Albertus 
en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers en Dora v.d. 
Heijden-v.d.Heuvel  en  ouders  v.d.Heijden-v.d.Hurk  en overl.ouders  v.d. 
Wielen-Cissen en familie  en overl.ouders Verwijst-v.Rooij en familie  en   
overl.ouders v.Dijk en Verkuijlen en familie.   

maandag 21 mei  
18.45 uur: ROZENKRANSGEBED  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Piet Bevers (nms de buren) en Tien Aarden (verj) en Theo v.Dijk

woensdag 23 mei   
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek
18.45 uur: ROZENKRANSGEBED   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING NAVIERING EERSTE H.COMMUNIE
 met zang van het kinderkoor

Cor v.d.Ven (nms de kaartclub) en Martien Verwijst (nms de kaartclub)

vrijdag 25 mei   
11.15 uur: EUCHARISTIEVIERING huwelijk van Rob de Mol en Wendy Tibosch

zaterdag 26 mei  
PINKSTEREN

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
mg Pieta de Veer-Danen en Grard en Simon Hanegraaf (verj Simon) en 

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor
 Tien v.d.Wetering(verj †Zevenbergen) en Martien Timmers en Annie Tim-

mers-v.d.Heuvel en ouders v.d.Broek-Smits en zoon Fons (verj moeder) en   
2e jgt Wim Hoes en uit dankbaarheid, Servaas v.d.Bogaart  en overl.fam. 



en jgt  Martien en zonen v.Dijk  en overl.fam.v.Dijk-Donkers  en Piet  en 
Willemina v.Uden-Ketelaars en zonen Grard en Christ  (verj)  en Harrie 
Verkuijlen (trouwdag)

zondag 27 mei PINKSTEREN
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

ouders  Martien  en  Hanneke  v.d.Velden-v.d.Graaf  en ouders  Geurden 
v.Doorn en zoon Cor  en overl.fam.v.Duijnhoven-v.Dijk (verj An)  en Maria 
v.Hout-Wolters  (verj)  Johan  v.Hoeij,  Nelly  v.Hoeij-Luneneburg  en  Riet 
v.Hoeij-v.Schijndel  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar 
en Ria Leenhouwers en overl.man,vader en opa Petrus Refwutu.

maandag 28 mei TWEEDE PINKSTERDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers en Martien v.d. Wetering

worden zondag 20 mei gedoopt
 Rick, zoon van Maurice Hanegraaf en Monique Verbruggen
 Donna, dochter van Jan en Sonja Bevers-Hoesen, Donzel
 Rosa, dochter van Bo en Hanneke de Marco-Cooijmans

BOBZ-activiteiten
 Tot de vakantie biedt BOBZ de volgende activiteiten:1juni Karaoke/Discoavond 

voor groep 7 en 8 van 19.30 - 22.00 uur,(opgeven bij DJ)
 15 juni discoavond voor groep 6 en 7 van 19.30 - 22.00 uur en op 22 juni het 

galabal voor de schoolverlaters/leerlingen groep 8, van 19.30 uur tot 23.00 uur. 
Alle meesters en juffen zijn uitgenodigd; natuurlijk ook in stijl!

Werkgroep Eerste Communievoorbereiding    foto’s bestellen / naviering
 Maandag 21 mei, van 18.15 uur tot19.45 uur en dinsdag 22 mei van 18.15 uur 

tot 19.45 uur  kunnen  ouders  in  de  parochiezaal  foto's  bestellen van  de 
communicanten.

 Woensdag 23 mei om 19.00 uur is de naviering voor de communicanten. The-
ma:“Wij horen erbij”. Het is de laatste viering die de  communicanten samen 
met de werkgroep hebben als afsluiting  van het communieproject. De viering 
wordt muzikaal opgeluisterd door het kinderkoor.De pastoor,de werkgroep en het 
koor hopen op de deelname van veel/alle communicanten!

Stichting Jeugdbelangen wandeldriedaagse
Op 6,7 en 8 juni 2007 organiseert SJB de avondwandeldriedaagse. Dit jaar weer met 5 
en 10 km routes. Inschrijven vanaf 17.45 uur, start  vanaf 18.00 uur bij  Eetcafé ’t 
Pumpke. Inschrijfgeld is € 1,50 per dag en € 3,00 voor 3 dagen (chippen is mogelijk). 
Kijk voor meer informatie op  www.sjb-nistelrode.nl. Bij de link wandeldriedaagse 

http://www.sjb-nistelrode.nl/


staat een kleine wedstrijd, die door de kinderen tijdens het wandelen gedaan kan 
worden. Op de laatste dag worden de prijzen hiervoor uitgereikt.

Rooster  kinderkoor 
geen kinderkoor zaterdag 12 mei zaterdag 19 mei repetitie.

geen kinderkoor op zaterdag 26 mei
woensdag 23 mei om 19.00 uur is de 
naviering voor de communicanten

geen kinderkoor op zaterdag 9 juni 
zaterdag 2 juni repetitie en ´s avonds om 
16.00 uur een gezinsviering
Laatste repetitie op zaterdag 30 juni en 
´s avonds om 19.00 uur  openluchtmis 
in het Zeven Eeuwen park..

Gemeenschap Bernheze maakt speeltoestellen mogelijk  op BS de 
Beekgraaf.

Na diverse acties en met dank aan alle  sponsoren en ouders,  staan de 
speeltoestellen klaar voor gebruik. Donderdag 24 mei a.s. om 14.30 uur is 
de officiële opening. 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! 

Receptie Dancing Kids
Op zondag 20 mei is er een receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal De 
Hoefslag. Iedereen is uitgenodigd om onze vice-Europese kampioenen 
en Zes Nederlandse kampioenen te komen feliciteren.

Vogelbeurs
Op zondag 20 mei houdt vogelvereniging “De Oranjewever”een vogel- en 
kleindieren ruilbeurs.  De beurs wordt  gehouden in  Zaal  de Riethoeve, 
Lendersgat 1 te Vorstenbosch. De beurs is open vanaf 9.00 uur.

Wereldwinkel op School op basisschool De Beekgraaf.
In de week van 21 – 25 mei houden de kinderen van groep 8 in de aula 
Wereldwinkel op School. Tussen de middag en na school is het winkeltje 
open. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en iets van de 
artikelen te kopen die de kinderen zelf hebben uitgezocht in de 
Wereldwinkel aan het Raadhuisplein.
Op 21 mei verzorgt Harrie v Grinsven van de stichting Djappoleen de 
opening. Djappoleen biedt hulp aan vrouwen en kinderen in Afrika: met 
name in Gambia, Mali en Senegal.



Met het project Wereldwinkel op School leren kinderen wat het is om een 
winkeltje te runnen en zetten zij zich in voor de Derde Wereld. 

Oud papier
I.v.m.  Hemelvaart  wordt  geen oud papier opgehaald op donderdag 17 
mei, in het buitengebied, van Jonkerstraat t/m Zeelandseweg, maar wel 
op donderdag 24 mei.

Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting
De collecte heeft 1.054 euro opgebracht.
Dank aan alle gevers en collectanten.

Vermist
Sinds woensdag 2 mei is onze poes Yazou weg. Het is een donkergrijze 
poes met een klein vlekje voor. Halverwege de staart zit een kaal plekje.
Wie weet waar onze poes is of wat ermee gebeurd is ?
Wij wonen aan Het Erp. Telefoon 613412.


