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1935 werd Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) opgericht om 
missionarissen, mannen en vrouwen, te voorzien van transport. 
Zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op het terrein van 
kerkopbouw, onderwijs en gezondheidszorg.

De eerste decennia: Indonesië en Brazilië zijn de eerste jaren de concentratielanden. 
Daar gaat de meeste hulp naar toe. Andere landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 
volgen. Vanuit een klein kantoor wordt structurele transportondersteuning gegeven aan 
meer dan honderd bisdommen over de wereld. 
“Overbrug die afstand” is jarenlang het motto van de landelijke MIVA-campagne die 
tot op de dag van vandaag in het laatste weekend van augustus wordt gehouden.   
Vanaf de jaren 70:  Het werk van de missionarissen heeft zijn sporen nagelaten: 
vanaf  de  zeventiger  jaren  wordt  steeds  meer  hulp  verleend  aan  de  landseigen 
mensen.  Congregaties  vragen  zich  af  of  er  geen  nieuwe  taken  voor  hen  zijn 
weggelegd. Zo zenden zij mensen uit naar Afrika, die MIVA met vervoer ondersteunt.
Vanaf de jaren 90:  In de negentiger jaren wordt duidelijk dat structurele jaarlijkse 
ondersteuning van bisdommen niet langer te handhaven is. De agenda van de wereld 
verandert en andere thema’s dringen zich op zoals de dialoog tussen de religies, 
mensenrechtenschendingen en genderkwesties.  In het  projectenbeleid keert  MIVA 
terug naar de oorspronkelijke gedachte achter haar statuten: het verlenen van steun 
aan pioniers.
Nu: Elk project wordt nu op zijn eigen merites beoordeeld. MIVA is actief in meer dan 
veertig landen over de wereld. Het aantal pioniers is gevarieerder geworden. Nog 
steeds  zijn  velen  van  katholieke  achtergrond.  Nu  geeft  MIVA prioriteit  aan  het 
ondersteunen van  landen  in  wederopbouw,  veelal  na een bloedige  oorlog.  Denk 
daarbij aan Angola, Liberia en Sudan, maar ook landen als Sri Lanka en de Filippijnen. 
De hulp van MIVA is daarbij  nog steeds concreet en zonder veel  omwegen: het 
beschikbaar stellen van geld voor transport- én communicatiemiddelen. Dat laatste is 
op uitdrukkelijk verzoek van onze partners. Ondanks de veranderde omstandigheden 
zowel ginds als hier wordt daarbij het traditionele werk niet vergeten. En dan vooral in 
de moeilijk toegankelijke gebieden zoals Irian Jaya, Papua Nieuw Guinea, de Solomon 
Eilanden, Sudan en het Amazonegebied in Brazilië.



zaterdag 25  augustus MIVAZONDAG
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met KINDERNEVENDIENST

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 en Martien v.d.Rakt en Riek v.d. Heijden-Hoefnagel en Piet 
v.Ravenstein (zijn verj)

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  en Ton  Duterloo  (haar  100ste 

verjaardag) en overl.fam.de Loijer-Vos en Jan en Has

maandag 27 augustus
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Riek v.d.Heuvel-v.Dijk en 1ste jgt Nico v.Ero

woensdag 29 augustus  
19.00 uur: EUCHARISTIERING 

Toon v.d.Heijden (Achterstraat)

donderdag 30 augustus  
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 1 september  augustus
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Frans en Jans v.d.Heuvel  en uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk en 
overl.ouders v.d.Ven-v.Lith en Riek Pennings-v.Heesch en jgt zoon Henri 

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het NCB koor
alle leden en overl.leden van RKSV Prinses Irene en ouders v.d.Wete-
ring-Exters  en  familie  en Gerda  v.Dijk-Smits  en ouders  v.Santvoort-
Hendriks (verj moeder)  en Marietje v.Lieshout-Wolf en zoon André  en   
Maria v.Es-v.Boxtel

zondag 2 september    
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Afrika-Engakoor

voor de levende en overleden leden van het Afrika-Engakoor (10 jarig 
bestaan) Aloysius Renjaan (nms buurtschap v.Binsbergenstraat)  en Al-
bertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers en   
Jo v.d.Velden-v.Rooij(†Volkel) en fam.v.Rooij-v.d.Heijden en Toon v.Es

worden zondag 26 augustus gedoopt



 Mitch, zoon van Martin en Lea Prins-de Wit
 Tara en Nina, dochters van Christan en Regine v.Gogh, Heescheweg 

Gevonden
Er is een ingegraveerde trouwring gevonden: “Hetty, 23-5-’03”.  612112.



kerkcollecte in het weekend van 25 en 26 augustus   Miva
De meeropbrengst van de  collecte is dit weekend bestemd voor MIVA. U kunt ook 
overmaken op giro 2950.

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
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.

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.

Afrika-Engakoor repetitie / jubileum
• 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.

Balletstichting Nistelrode         start van nieuw seizoen
Balletstichting Nistelrode start  vanaf  20 augustus weer met  de lessen Bodyline, 
Klassiek ballet,  Jazz en Streetdance.  Nieuwe leerlingen vanaf de kleuterklassen 
maar ook volwassenen kunnen lid worden. De eerste twee lessen zijn vrijblijvend 
zodat niet meteen beslist hoeft te worden.
Informatie en aanmelden kan via www.balletstichtingnistelrode.nl  

KBO Bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch vrijdag 5 oktober
Deze bedevaart wordt speciaal georganiseerd voor leden van de KBO. Niet-leden 
zijn ook van harte welkom. Aanmelding kan uitsluitend via het secretariaat van de 
plaatselijke KBO-afdeling.(W.Timmers, Hoogrstr.14,  403639) 
Programma  :   09.45–10.30 uur:Ontvangst in het Jheronimus Bosch Art Center,  de 
voormalige St. Jacobskerk aan de Hinthamerstraat. 10.45 uur: Plechtige eucharistie-
viering in de St.  Jan.  Celebrant  is pastor W. Kalb, geestelijk  adviseur van KBO-
Brabant.  KBO zorgt voor bloemen en een bedevaartskaars bij  Maria. Tijdens de 
dienst is er samenzang.12.00–13.30 uur:Lunch in het Jheronimus Bosch Art Center. 
Gelegenheid om bij te praten of een luchtje te scheppen.13.45–14.45 uur: Bidden van 
het  rozenhoedje  in  de  St.  Jan,  Mariale  zanghulde  met  aansluitend  plechtig  lof. 
Gezamenlijk worden bekende Marialiederen gezongen, afgewisseld met enkele korte 
overwegingen.14.45  uur:Einde  bedevaart.  Aanmelding  en  kosten:U  kunt  zich 
aanmelden bij het secretariaat van de KBO, Hoogstraat 14,  403639. Uw aanmel-
ding dient uiterlijk 5 september a.s. binnen te zijn. Kosten: € 10,00 per persoon. Inbe-

http://www.balletstichtingnistelrode.nl/
http://www.sahelp.nl/


grepen:tekstboekje en kosten voor koffie en lunch. Vervoerskosten zijn niet inbegre-
pen. €10,00 dient u gelijktijdig met uw aanmelding te betalen.

yoga
De yogalessen in Nistelrode zijn weer begonnen. Op donderdagavond is er nog 
plaats! Voor meer informatie; bel gerust. Angelie Marneffe 614050.

Kindernevendienst    zaterdag 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus a.s. om 19.00 uur is er weer een Kindernevendienst in de 
kerk. De kinderen mogen dan mee met ons door de deur. Is het een grote of kleine 
deur? Kom kijken wat er achter die deur te beleven valt ...

Open dag Eijnderic Nistelrode
Vindt  u het  leuk om samen creatief  bezig te zijn? Kom dan eens kijken bij  de 
Eijnderic. A.s.  zondag 26 augustus van 11.00 – 15.00 uur is de jaarlijkse  Open 
Dag van de Eijnderic. Deze dag worden er diverse demonstraties gegeven waarbij 
docenten aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. U kunt zich dan inschrij-
ven voor een cursus of workshop. Zowel voor volwassenen als voor de jeugd is het 
programma flink uitgebreid en zijn er leuke, interessante cursussen bijgekomen. Tot 
eind september is er in de bibliotheek een expositie van verschillende cursussen. Ga 
kijken in de bibliotheek of … kom naar de Open Dag !   

Stichting Jeugdbelangen viert dit jaar haar 40-jarig bestaan
In februari hebben we oude tijden doen herleven met de kaartenactie. Vroeger kreeg 
ieder kind in Nistelrode met zijn/haar verjaardag een kaart van Stichting Jeugdbe-
langen, met een envelopje waar een bijdrage in gedaan kon worden. Met deze 
opbrengst werden de activiteiten die de Stichting organiseerde bekostigd. Met de 
bijdrage die we in februari op hebben gehaald en de gulle bijdragen van het Nistel-
rodese bedrijfsleven, is het mogelijk om ons 40-jarig jubileum uitbundig te vieren.
Deze leuke feestdag is op zondag 26 augustus van 11.00 uur tot 16.00 uur op 

het dorpsplein(Raadhuisplein) in Nistelrode.
• Vanaf 11.00 uur zal het feestgedruis losbarsten en zal door blijven klinken tot 

16.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere dag. 
• Deze dag staat in het teken van de activiteiten die Stichting Jeugdbelangen in de 

afgelopen  40  jaar  heeft  georganiseerd.  De  kinderen  kunnen  meedoen  met 
diverse leuke spelletjes en workshops. Ook kunnen zij gewoon lekker spelen, 
zoals op het springkussen of in de speelkar.

• De dag wordt opgeluisterd met muziek en dans.
• En met trots presenteren wij u om 13.00 uur PATRICK JUMPEN, bekend van de 

Jumpstyle, dé rage van dit moment.
Graag nodigen wij u uit om dit feest mee te komen vieren. De toegang is gratis!

De Stekkerhoek  
gevraagd
Voor  de  ondersteuning  bij  de  warme  maaltijd  in  de  ontmoetingsruimte  van  De 
Stekkerhoek zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.



• Doelstelling van de inzet van de vrijwilliger:  verhogen van de sfeerbeleving 
rondom maaltijden en praktische ondersteuning voor cliënt en keukenmedewer-
ker.

• Taken: -tafels indekken/klaarmaken om cliënten te ontvangen, -cliënten ontvan-
gen en indien nodig begeleiden naar de tafel,  -praatje maken met cliënten, 
-uitserveren van de maaltijd, -tafels afruimen en ontmoetingsruimte opruimen.

• Tijd: 11.45 – 13.15 uur. Ben jij die vrijwilliger? Neem svp contact op met Brigitta 
van Alphen, 611837.

rectificatie van bericht in Bernhezer
Er wordt 23 augustus GEEN !!!! oud papier opgehaald in het buitengebied: Jonker-
straat t/m Zeelandseweg en Zwarte Molen. Dit staat abusievelijk vermeld in de Bern-
hezer. Het ophalen gebeurt altijd op de derde donderdag van de maand. Dat was 
donderdag 16 augustus j.l.. De volgende ronde is op 20 september!
Bedankt voor uw begrip en medewerking.


