
 
no.1600    18 augustus 2007 

Ons contactblad krijgt bij elke wekelijkse uitgave een nieuw nummer, 
zodat  we  precies  weten,  hoeveel  uitgaven  verschenen  zijn.  Deze 
week dus no.1600!! Het geeft ons een dankbaar gevoel, dat al 30 jaar 
week-in-week-uit dit blad bij u is thuisbezorgd. We zijn er trots op, dat 
we u al zo’n lange tijd  van alles wat met parochie en kerk te maken 
heeft,  op  de  hoogte  hebben  kunnen  stellen.  Dit  karwei  is  alleen 
mogelijk geworden door de inzet van heel veel parochianen, die elke 
week in hun buurt huis-aan-huis dit blad trouw bezorgen of bezorgd 
hebben.  Er  zijn  zelden  klachten!  Daarom  heel  veel  dank  aan  al 
diegenen, die elke week hun steentje hebben bijgedragen  én nog 
bijdragen aan het maken en verspreiden van dit blad.
Dit contactblad zorgt er ook voor dat parochie en dorpsgemeenschap 
heel dicht bij elkaar liggen. Alle verenigingen, clubs en scholen weten 
de weg als er door hen iets te publiceren valt. Ze zijn nog steeds van 
harte welkom! 
Daarom ook veel dank aan Ria vd Akker die het parochieblad elke 
week samenstelt. Het is een hele klus, zeker als er meer berichtjes 
worden aangeleverd dan er eigenlijk geplaatst kunnen worden. Met 
de nodige inventiviteit probeert Ria toch alles geplaatst te krijgen.
Houdt u er rekening mee dat berichten uiterlijk zondagavond 19.00 
uur binnen zijn via email-adres: info@pastoraleeenheidnv.nl !!!

mailto:info@pastoraleeenheidnv.nl


zaterdag 18 augustus
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

mg Harrie v.d.Heijden  en André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen  en ou-
ders  v.d.  Cammen-v.Eenbergen  en ouders  Hommeles-Pennings  en 
zoon Henk en Jos en Sjannie Langens-Rijkers  en ouders v.d.Laar-v. 
Lith en Tien Hanegraaf en mg Riek v.d. Heuvel-v.Dijk en 16e jgt John 
v.d.Akker en jgt Wilhelmus v.d. Bogaart, echtgenote en overl.kinderen 
en Carel Jacobs (nms familie v.Venrooij-v.d.Loop) en ouders Arts-v.d. 
Bolt (verj ma en overl.familie) en Dof Geurts en m.g. Anna Timmers-v. 
Dijk, Johan Timmers, dochter Lia en schoonzoon Jan (nms fam. Tim-
mers) en 3e jgt Jelle v.d.Heijden, zijn opa Bert en oma An Bevers en 
1ste jgt Frans Beems, Jan en Doortje Schoonenberg-v.Tilburg, Wout 
Beems en Stef Hanegraaf en ouders Kling-v.d.Akker (verj moeder)en 
overleden fam. en 2e jgt Harrie Jansen en Mien v.Dijk-v.Houtum 

zondag 19 augustus   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

jgt ouders v.Hout-Wolters en Cor v.d.Wetering (†Franciscanesseweg) 
en Albertus  en  Cornelia  Kling-Derks  en  fam.  v.d.  Laar  en Ria 
Leenhouwers en ouders v.d.Heijden-v.d.Heijden, dochters Marietje, zr 
Anna en Martina en zoon Jan  en Johan v.Schijndel (zijn verj)  en uit 
dankbaarheid

maandag 20 augustus
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Beppy v.Venrooij-v.d.Hurk (verj pap) en Albertus Kerkhof, echtgenote 
en  overl.kinderen  (verj  moeder)  en Nol  Huijbers  (verj)  en  ouders 
v.Geffen-v.Lanen en fam.Huijbers

woensdag 22 augustus
14.00 uur: EUCHARISTIERING 

50-jarig huwelijk van Cor en Doortje de Laat-v.Dijk
19.00 uur: EUCHARISTIERING 

Jan v.d.Broek  en Anna Merks-v.Rooij, dochter Mia en August de Vet 
en Piet v.Es en Adrie SChuurmans

donderdag 23 augustus
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 25  augustus MIVAZONDAG
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING.

ouders  v.d.Burgt-Ruijs  (jgt  moeder)  en Anny Vogels-v.Nuland (haar 
verj)  en Dorus v.Rooij,  Stien v.Rooij-Verstegen en André en Marcel 
hun  zonen  en Piet  v.Asseldonk  (zijn  verj)  en uit  dank  bij  40-jarig 



huwelijk  en  overl.fam.leden  Kerkhof-Timmers  en Mien  v.Dijk  en 
overl.families v.Dijk en v.Houtum



zondag 26 augustus    MIVAZONDAG 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor 

ouders Geurden- v.Doorn en zoon Cor  en Jan Verstegen en Nellie 
Verstegen-Roovers  en ouders  Cissen-Spierings  (verj  moeder)  mg 
Johan v.Hoeij, Nellie  v.Hoeij-Lunenburg en Riet v.Hoeij-v.Schijndel en 
mg  Bert  Ketelaars  en André  v.Santvoort  en Albertus  en  Cornelia 
Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

is zondag 12  augustus gedoopt
 Luke, zoon van  Bastiaan Vink en  Nicole Kimmenade

wordt zondag 19 augustus gedoopt
 Koen, zoon van Bas Kerkhof en Wilmie Vogels

Expositie “Eijnderic” in bibliotheek Nistelrode.
Vanaf  deze week is  er  een expositie  van diverse cursussen  van de Eijnderic 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Er hangen verschillende schilderijen, 
foto’s en er staan boetseer-,en mozaïekwerkstukken die door de cursisten zijn 
gemaakt. En natuurlijk zijn er veel werkstukken te bewonderen die de kinderen 
hebben gemaakt tijdens een cursus van de Eijnderic. Voor meer informatie over 
cursussen van de Eijnderic kunt u bellen naar Ria van Lanen, tel. 611055 of kijk 
op www.eijnderic.nl

Korfbalvereniging RKSV Prinses Irene 
De korfbalvereniging van RKSV Prinses Irene zoekt  voor het  komend seizoen 
nog een (assistent) trainer-coach voor de seniorenafdeling.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jos Bongers, tel. 612355.

Bobz        start  nieuwe 
seizoen
Vrijdag 17 augustus gaan de deuren van de BOBZ weer open. We starten met 
een disco avond voor groep 7 en 8 van 19.30 uur tot 22.00 uur. De entree is € 
1,00.TOT VRIJDAG!! 
 
Computercursussen
Volgende  week  starten  de  computercursussen  weer.  Nieuw deze  keer  is  de 
cursus Videobewerken op de computer. Verder is een keuze te maken voor een 
Introductiecursus  computergebruik,  Digitaal  Fotograferen,  PowerPoint,  Excel, 
Word en Internet.  Informatie en aanmelden bij Jos vd Bogaart, Tel: 612192

Collecte  Sahelp
Van 13 tot 26 augustus wordt in Nistelrode, Heesch en Oss een huis-aan-huis-
collecte  gehouden.  De  opbrengst  is  voor  de  vrijwilligersorganisatie  stichting 
Sahelp. Met het geld worden in het Afrikaanse land Burkina Faso waterputten 
aangelegd, schooltjes gebouwd, aids bestreden en het leerlingenfonds van de 
franciscaan Jan Beekman ondersteund. Voor meer informatie: www.sahelp.nl 

Gevonden spullen    KinderVakantieWeek 2007

http://www.sahelp.nl/
http://www.eijnderic.nl/


De kindervakantieweek is weer voorbij. Het waren 3 schitterende dagen. Er zijn 
echter heel wat spullen achter gebleven en deze kunnen tot en met vrijdag 24 
augustus opgehaald worden bij René van Roosmalen op Baansteen 8.

Gevonden op het plein kinderportemonnee
Vrijdag 3 augustus is er op het plein bij  “het Pumpke” een kinderportemonnee 
gevonden. 612084.



In de Heer overleden
 In  het  bijzijn  van  zijn  familieleden  is  op  79-jarige  leeftijd  thuis  in  de  van 

Binsbergenstraat  Aloysius  Renjaan  overleden.  Hij  was  ruim  57  jaar 
getrouwd met Ibu mama Marsini Kariowitana. Hij was een welbespraakte man 
met  een  rijke  geschiedenis  waaruit  hij  graag  verhalen  vertelde.  Voor  zijn 
kinderen Etta met Alec, James met Netty, Trees met Chaka en Daniël met 
Ciska was hij  een groot  voorbeeld  en voor  zijn  kleinkinderen Jeremy met 
Elke, Jamie, Naftali  en Michelle was hij een trotse opa. Hij was de laatste 
overgebleven man van de 1e generatie vanuit Indonesië, het land waar zijn 
hart nog altijd naar uit ging. De Molukse gemeenschap verliest in hem een 
krachtige man. 

 Op 85-jarige leeftijd is Jaan Geurts-van den Bogaart overleden, sinds 1966 
weduwe  van  Jan  Geurts.  Het  laatste  jaar woonde zij  in  De  Stekkerhoek 
en daarvoor met haar zoon Hans in een seniorenwoning aan de Loosbroek-
seweg. Jaan hield van  gezellig buurten met een kopje thee en kaarten met 
een vast groepje.  

Mogen zij rusten in vrede

mededelingen van het kinderkoor
• Rectificatie:  De kinderen van het koor worden 15 augustus om  18.30 in de 

parochiezaal verwacht.
• Op 18  augustus  is  de  eerste  repetitie  om 11.00  uur  in  de  parochiezaal. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Verdwenen in de Tramstraat 
Het bord met “WELKOM IN DE BUURT” is uit een voortuin verdwenen. Het is 
een wit bord met zwarte letters. Heeft iemand dit misschien gevonden? Graag 
contact opnemen met Annick van Kessel tel. 611282 

Stichting HAFA-Opleiding Nistelrode / Fanfare St. Lambertus
Aanmelden nieuwe leerlingen, ook voor de workshops blokfluit en slagwerk
In augustus start de fanfare weer met nieuwe muzieklessen. Ben jij die stoere 
jongen of meid en heb je voldoende lef en inzet om een muziekinstrument te 
gaan  bespelen?  …Nu  heb  je  kans.  Wij  zijn  ook  nog  op  zoek  naar  oudere 
muzikanten.  Voor  meer  informatie  kun  je  contact  opnemen  met  één  van  de 
onderstaande  personen.  Peter  Timmers,  Stekstraat  17,  tel.  612514,e-mail 
ptimm@home.nl  of Tiny de Vries Weidestraat 16, tel. 612525

Toneelvereniging Efkes Anders       
DVD
24 juni jl. was er in “de KanZ” een optreden van Efkes Anders en 60 kinderen 
uit Nistelrode: “Oliver”. Daarvan zijn video-opnamen en foto's gemaakt. Deze zijn 
verwerkt op een DVD. Deze is te bestellen voor €5,- per stuk.  611900.

Gemengd koor repetitie
Donderdag 23 augustus starten de wekelijkse koorrepetities.

Afrika-Engakoor repetitie

mailto:ptimm@home.nl


• Het  Afriak-Engakoor  repeteert  donderdag  23  augustus  en  maandag  27 
augustus. 

• Zondag 2 september wordt het  10-jarig bestaan gevierd in de viering van 09.30 
uur.

De Oranjewever     Vogelbeurs
Op zondag  19  augustus  houden  wij  onze  vogel-  en  kleindierenruilbeurs.  De 
beurs wordt gehouden in de Riethoeve, Lendersgat 1 te Vorstenbosch.
De beurs is geopend vanaf 09:00 uur.
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