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A andacht voor de 8 millenniumdoelen door 
gebed!

Waarom bidden?

In  2000 hebben 189 regeringsleiders  afspraken gemaakt 
om  voor  2015  de  belangrijkste  wereldproblemen  aan  te 
pakken.  Deze  afspraken  zijn  vastgelegd  in  concrete 
doelstellingen: De Millenniumdoelen!!!
Intussen is  het  2007 en zijn we halverwege.  Voordat  de 

Millenniumdoelen  werkelijkheid  worden,  moet  er  nog  veel  gebeuren. 
Daarom roept de Micha Campagne kerken op om te bidden, niet alleen in 
Nederland , maar wereldwijd.
In de aanloop naar 7 juli 2007, begint er nu de tijd van bidden en stilstaan 
bij de Millenniumdoelen. Laat uw stem horen richting uw medemens en 
richting God. 

Wij  willen  aan  deze  oproep  gehoor  geven  en  wij  zullen  de  komende 
weken  in  onze  voorbeden  aandacht  schenken  aan  een  van  de 
Millenniumdoelen.
De millenniumdoelen zijn:  Minder honger en armoede  Alle kinderen 
naar  school   Gelijke  rechten  voor  mannen  en  vrouwen  Afname 
kindersterfte Gezonde moeders Minder dodelijke ziektes



 Duurzame samenleving Eerlijke handel
De Micha Campagne roept  Christenen op hun verantwoordelijkheid te 
nemen voor armoede en onrecht in de wereld en aan de slag te gaan.



zaterdag 2 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het kinderkoor

Theo v.Grinsven (†Toniesplein)
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor

ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmee Bekkers (verj 
Wim)  en ouders v.Roosmalen-v.d.Heuvel en familie  en Guus v. Erp en 
overl.ouders v.Erp en Harrie en Antonia Spierings-v.d.Wetering (jgt vader) en   
overl.fam.v.d.Heijden  en  kinderen  en  overl.fam.Aarts  en overl.ouders 
Heerkens, Cor Geurden en Lenie de Wit en André Hanegraaf en overleden 
ouders Smits-Zwinkels

zondag 3 juni   GILDENDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING / GILDEMIS

overleden leden van gilde St.Antonius Abt- St.Catharina en ouders Timmer-
mans-Dobbelsteen en overl.familie  en Piet en Gien Bevers-v.d.Hogen en 
Angela Bevers-v.Helvoirt en A.Leijten-v.Tilburg (16e jgt moeder) en Albertus 
en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers.

maandag 4 juni
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Thea Wijnen, Wim en Riek Wijnen-Uijlen en Janus Smits

woensdag 6 juni   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.d.Akker-v.d.Hurk en Hent v.Dijk en ouders Timmers-Dobbelsteen 
en overl.kinderen (verj moeder)

donderdag 7 juni  
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 8 juni  
13.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

huwelijk van Ton v.Uden en Patty Pouderoyen

zaterdag 9 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor 

Martina v.Creij-v.d.Donk en Martien v.Lith
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk van Piet en Mien de Mol-Smits en 
overleden fam.Smits en de Mol en mg Ida en Harrie Verstegen en 1ste jgt 
Dientje  Geurden-Klaassen en Jaske Geurden  en 9e jgt  Martien v.Driel, 
overl.ouders  v.Driel,  overl.ouders  v.Casteren  en  familie  en jgt  Riek 
v.Lankveld-Timmers  en Martien  v.d.Wetering  en Grard  Jansen  en  Lien 
Jansen-den Dekker

zondag 10 juni   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.fam.v.Duijnhoven-v.Dijk (jgt  An)  en overl.ouders Martien en Haneke 
v.d.Velden-v.d.Graaf en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en   
Ria Leenhouwers.



 
Afrika-Engakoor
Zondag 3 juni zingt het koor in de Kruisherenkapel te Uden ten bate van “school in dorpje 
Kivi” in Congo. 

Verloren
Ik ben zondag, Eerste Pinksterdag, 27 mei, mijn rode mobiele telefoon kwijtgeraakt op 
de kermis, in de botsauto’s. De vinder krijgt een beloning van € 30,00.  613301 



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

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

WanTV
Onze uitzending is op zondag 3 juni, met herhalingen op dinsdag 5 juni en vrijdag 8 juni. 
Starttijd is steeds 18.00 uur.
Nieuw is dat de uitzending ook via  http://www.wantv.nl gekeken kan worden.  
Iedereen die geen kabel heeft maar wel internet kan dus óók onze uitzending zien.  
Tip: voor een betere beeldkwaliteit eerst downloaden. 4 mei Herdenkingsmonument 
en Dodenherdenking Heesch  8 mei Opening 't Skuurke museumboerderij Heeswijk 
17 mei zomermarkt en kermis Vorstenbosch  19 mei 40 jarig jubileum volleybalclub 
Tornado Nistelrode 19/20 mei  Duurzaam Landleven Heeswijk 20 mei 50 jarig 
jubileum 3 priesters Dinther 24 mei ingebruikname speeltoestellen basisschool de 
Beekgraaf Nistelrode  24 mei Onthulling kunstwerk raadszaal gemeentehuis, Heesch 
25 mei heropening sterrenwacht Halley Heesch  27 mei Dorpszeskamp HDL 27 
mei Pinksterfeesten Nistelrode 28 mei Blazen voor de Kildonkse Molen Dinther
Focus op: De Blauwe Doffer, Rabobank: Duurzaam Landleven 

Roefeldag
Op 2 juni a.s. wordt de negende roefeldag georganiseerd. Dankzij de inzet van vrijwil-
ligers en de bedrijven, kunnen er dit  jaar weer veel  kinderen aan deelnemen. De 
Roefeldag start vanaf zaal 't Maxend en we verwelkomen de kinderen én vrijwilligers 
daar graag tussen 09.00 en 09.15 uur.     Tot dan. Nancy, Janneke en Aty

“Eijnderic” Nistelrode.
In het weekend komt het nieuwe boekje van de “Eijnderic” weer in de bus vol nieuwe en 
interessante cursussen. Het is een mooi boekje geworden, waar voor volwassenen als 
voor de jeugd leuke korte workshops in staan maar ook langere cursussen om de 
wintermaanden door te komen. Hebt u interesse voor een cursus of workshop, wacht 
niet te lang en schrijft u zich in. Voor informatie Ria van Lanen 0412-611055, “Eijnderic” 
Heesch 0412-454545 of op www.eijnderic.nl.

Vermist
• Onze poes, genaamd, Pipi is sinds begin mei vermist. Het is een lapjespoes (ge-

chipt): wit,oranje,zwart en aanhankelijk.. Wij wonen in wijk Zwarte Molen  611862.
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• Mijn rode kater, genaamd Punkie, is sinds zondag 20 mei weg. Het is een 
rode  tijgerachtige smalle  kater,met  een  spits  snuitje.  Ineke  06 
10225912.

BOBZ  activiteiten tot de vakantie
 1 juni discoavond voor groep 7 en 8 van 19.30 - 22.00 uur,
 15 juni discoavond voor groep 6 en 7 van 19.30 - 22.00 uur,
 en op 22 juni Het GALA BAL voor groep 8 van 19.30 uur tot 23.00 uur (ook 

de kinderen die buiten Nistelrode in groep 8 zitten zijn van harte welkom!!!).



In de Heer overleden
 Op 75-jarige leeftijd is Corrie Timmermans- van Bekkum overleden. Ze was 30 

jaar getrouwd met Albert Timmermans.
Ze wandelde veel door het dorp en mocht graag een sigaretje roken. Later toen het 
wat moeizamer ging gebruikte ze de rollater. Afgelopen december ging het slechter 
met haar gezondheid en werd ze verzorgd in de Watersteeg. Daar is ze vrijdag 25 mei 
overleden. A.s. donderdag om 10.30 uur is haar uitvaart.

Mogen zij rusten in vrede

Houdt u ook van tuinieren?     Servicepunt Vrijwilligerswerk Dichterbij 
Vindt u het leuk om te tuinieren en een gezellig (Brabants)praatje te maken dan zijn we 
op zoek naar u! Voor een man(56) met een licht verstandelijke beperking zoeken we een 
vrijwilliger die het leuk vindt om hem te helpen bij het onderhoud van zijn tuin (zaterdag).  
Voor de vrijwilliger is er begeleiding en een onkostenvergoeding vanuit het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk Dichterbij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op ma, di, do 
en  vr  met  Judith  van  Breda,Praktische  Thuishulp  regio  Oss   042-3571360, 
j.vanbreda@dichterbij.nl , www.handjehelpen.nl en www.helpmee.nl  

Instructieavond Verantwoord Alcoholgebruik.
Op  woensdag  6  juni  organiseert  het  steunpunt  Maasdonk  i.s.m.  Novadic  een 
Instructieavond Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers..  Waarom IVA? 
De Drank- en Horecawet schrijft  voor  dat  verenigingen en buurthuizen die alcohol 
schenken en daarvoor een vergunning hebben over gekwalificeerd barpersoneel dienen 
te beschikken. Dat betekent dat tijdens openingstijden van de bar er altijd ofwel een 
leidinggevende (iemand die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne) ofwel een IVA-gekwalifi-
ceerde aanwezig moet zijn. Op momenten dat er geen leidinggevende aanwezig is, 
moet er een gekwalificeerde barvrijwilliger zijn. Inhoud instructieavond en certificaat
De IVA bestaat uit een programma van minimaal twee uur. Het eerste deel van de avond 
is kennisgericht. Aan de hand van een video worden relevante wet- en regelgeving 
besproken. Het tweede deel behandelt de praktijk van het verantwoord schenken. Er zal 
aandacht zijn voor uw eigen praktijkvoorbeelden. De  IVA wordt gegeven door een 
speciaal daarvoor opgeleide docent. Als u de avond bijwoont, krijgt u na een paar weken 
uw IVA-certificaat thuisgestuurd. Er zijn geen kosten verbonden aan de voorlichting. 
Aanmelden: (er is nog plek)! U kunt zich telefonisch: 0412-69 20 80, of per e-mail opge-
ven: info@steunpuntoss.nl  

Gildendag in Nistelrode op zondag 3 juni        van de Hoge Schuts
Het gilde St.Ant nius Abt-St.Catharina organiseert dit jaar de kring gildendag van de 
Hoge Schuts. 
• De gildendag begint om 09.30uur met een kleurrijke Eredienst in onze kerk. Tijdens 

de  dienst  wordt  de  nieuwe  standaard  van  de  standaardruiter  (gemaakt  door 
mevr.Thea Post) in gebruik genomen. 

• Om 12.30  uur  trekt  een  rijk  geschakeerde  gildenstoet  door  Nistelrode.  Deel-
nemende gilden tonen hun mooiste attributen.

• Aansluitend aan de optocht  zal  op het  gildenterrein aan de Hoge Akkers een 
massale opmars zijn van deelnemende gilden.

• Na de optocht zijn de verschillende wedstrijden. Bijzonder is de presentatie van de 
standaardruiters.

• Om 18.00 uur begint de zilverschilden prijsuitreiking. 
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De  toegang  is  kosteloos.  Deze  dag  is  er  ook  gelegenheid  om  de  exclusieve 
gildenschatten ondermeer zilver, houtsnijwerk, keramiek etc. te bezichtigen. Er wordt 
uitleg bij gegeven. Allen welkom!

Gevangen: Maandag 21 mei is er een Valkparkiet gevangen. 613078.
Gevonden: Op het speelveldje aan de Oude Torenweg zijn sleutels gevonden.612264.


