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zaterdag 28 juli  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  
  mg Pieta de Veer-Danen en Corrie Timmermans-v.Bekkum 

(bejaarden Wevershof)  en Riek v.d.Heuvel-v.Dijk 
 
19.00uur:  EUCHARISTIEVIERING 
 jgt ouders Hendriks-v.Uden en Wim Hoes (trouwdag) en fam. 

v.d.Ven-Sanders (nms kinderen en kleinkinderen) en vader en 
moeder v.d.Broek-Smits en overl.ouders v.d.Laar-v.Lith en 
Tien Hanegraaf 

 
zondag 29 juli     
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  
 mg Johan v.Hoeij-Lunenburg en Riet v.Hoeij-v.Schijndel en 

mg Bert Ketelaars en ouders Verhoeven-v.Rooij (verj vader) 
en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en Ria 
Leenhouwers en Bert Nuijen en zijn familie en fam.v.d.Ven 

 
maandag 30 juli  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
  
woensdag 1 augustus 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  
 ouders v.d.Broek-Smits en zoon Fons (verj vader) 



 
donderdag 2 augustus 
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek 
 
zaterdag 4 augustus  
14.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING 

40-jarig huwelijk van Jan v.d.Akker en Dien v.d Akker-v.Uden 
 

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  
   
19.00uur:  EUCHARISTIEVIERING 
 jgt Martien Voets en 2e jgt Cor Kerkhof en Stefan Kerkhof en 

Harrie v.d.Heijden en dochter Jeanne (verj moeder) 
 
zondag 5 augustus     
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  
 Dorus en Marie Raaijmakers-v.d.Heijden en Gerda v.Dijk-

Smits en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en 
Ria Leenhouwers  

 
In de Heer overleden 
 Onverwachts is Carel Jacobs, 64 jaar oud, overleden. Carel was 

getrouwd met Ria Smits, vader van Twan (met Marianne) en Bart (met 
Esther) en de trotse opa van Linne, Tijme, Wiebe, Caitlyn en Aileen.  
Carel leefde voor zijn gezin, de zaak en voor de muziek. Ruim 50 jaar 
was hij lid van de fanfare en veel Nisseroise muzikantjes hebben nog 
les van hem gehad. 

Moge hij rusten in vrede.   
 
 

Nieuwe groep ‘Gym u fit’ voor 55-plussers (RIGOM) 
Ook als de jaren gaan tellen blijft het verstandig lijf en leden in goede 
conditie te houden. Bewegen is goed voor de gezondheid, het verbetert 
het uithoudingsvermogen, de snelheid en de balans en werkt positief door 
op de lenigheid, beweeglijkheid en spierkracht. Natuurlijk staat ook het 
plezier in bewegen centraal door de gezelligheid en het contact met 
elkaar.  
De RIGOM start op donderdag 23 augustus van 13.30 tot 14.30 uur met 
een nieuwe gymgroep voor 55-plussers in het Dorpshuis in Nistelrode De 
gymgroep staat onder deskundige leiding van een gekwalificeerde ‘Meer 
Bewegen voor Ouderen’-docente. De kosten bedragen € 17,- voor een 
half jaar. Voor verder informatie en/of aanmelding, kunt u contact 
opnemen met de RIGOM, afdeling cursussen en activiteiten: tel. 0412 – 
65 32 40. 
 


