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Onze beide  parochies/  kerken 
dragen de  naam  van  de  H. 
Lambertus,  de  heilige  die  we  dit  weekeinde  in  de  vieringen 
gedenken(zijn sterfdag is 17 september 705).
Lambertus is geboren en getogen in Maastricht en in het jaar 672 
wordt hij bisschop van deze stad. Een bevlogen man! Jaren achter-
een trekt  hij  onvermoeibaar te paard, langs de gevaarlijke wegen 
van  Brabant,  Limburg  en  Antwerpen(zijn  bisdom).  Hij  bezoekt 
dorpen, helpt waar hij kan en is een begaafd prediker. Vooral bij het 
gewone volk is hij zeer geliefd.
Door hem is het geloof in onze streken geworteld en hij kan dus met 

recht “de apostel van Brabant” genoemd worden.

En in onze tijd, in onze Lambertusparochies van Nistelrode en Vorstenbosch 
liggen die wortels van het geloof er nog steeds.Een geloofsgemeenschap, die 
zich wil laten zien en horen! De deuren van onze Lambertuskerken wagenwijd 
open: om daar de rust te vinden…

om elkaar te ontmoeten…
om er te praten, te luisteren, het hart open te leggen…

om er God zelf te ontmoeten.

Niet alleen op de hele speciale kerkdagen, maar gewoon tussendoor.
Dat past niet meer zo bij deze tijd, maar wie weet, kan iemand met zijn drukke 
bestaan,  een  pas  op  de  plaats  maken en zich  meer  tijd  gunnen om aan  te 
schuiven in onze kerk. De traditionele vieringen, de gebedsvieringen en zeker 
ook de gezinsvieringen zijn het bezoeken waard!



zaterdag 15 september  FEEST H. LAMBERTUS
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

Grard  en  Cor  v.d.Ven  (nms  fam.v.d.Heijden  en  fam.v.Kessel)  en 
Aloysius Renjaan (40ste dag)

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen (jgt ma)  en Grard v.d.  Bogaart, 
Piet  en  Bertha  v.Tilburg,  Laura  v.d.Bogaart  en  Theo  v.Tiilburg  en 
overleden  familieleden  en overl.ouders  Vogels-v.Tilburg  en  de 
kinderen Jan en Lenie en Petra Hurkmans-Ondersteijn (verj)  en Piet 
en Marietje v.d.Elzen-v.Haandel  en Bert en Doortje v. Sleeuwen  en 
Jas  Geurden  en  Dientje  Geurden-Klassen  (trouwdag)  en 1ste jgt 
Corv.Lith  en Dina  Schalks-v.Zutphen  (haar  verj)  en m.g.  Anna 
Timmers-v.Dijk, Johan Timmers, dochter Lia en schoonzoon Jan (nms 
fam.v.Dijk)  en Harrie en Antonia Spierings-v.d.Wetering (verj vader) 
en Sjef v. Roosmalen (zijn verj) en Martien Kerkhof (verj Marie-José)

zondag 16 september  FEEST H. LAMBERTUS
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

fam.Kerkhof-Bevers en Jo Kerkhof-v.Hoorn en 9e jgt Hans Jansen en 
Harrie Jansen Bertus Steenhuis  en 2e jgt Fred Post  en Albertus en 
Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 17 september
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Riek v.d.Heuvel-v.Dijk  en Jan v.d.Hoogen en Ans v.d.Hoogen-v. 
Zutphen en Riek v.d.Heijden-Hoefnagel

woensdag 19 september
19.00 uur: EUCHARISTIERING 

Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers en Bertie en Leon v.d. Midde-
gaal (1ste jgt Leon) en ouders v.Houtum-Pennings en overl. familie

donderdag 20 september
10.30 uur: EUCHARISTIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 21 september
19.30 uur: GEBEDSVIERING

25 jarig huwelijksfeest van Peter en Ria van den Hurk

zaterdag       22 september    
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Ida v.Geffen-v.Nuland (verj)
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met medewerking van de fanfare

mg Harrie v.d.Heijden en 11e jgt Thé Exters en Harrie en Bep v.Delst 
en Jan v.Lith (trouwdag)

zondag 23 september
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 



Christianus v.d.Hout en Geerdina Exters en mg Bert Ketelaars en 1ste 

jgt  Johanna  v.Lee-v.d.Heijden  en  Theodorus  v.Lee  en Albertus  en 
Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers en 2e jgt 
Dora v.d.Heijden-v.d.Heuvel 

16.00 uur: “Poolse” mis
wordt zondag 16 september gedoopt:
 Remco, zoon van Marion en Johan v.d.Houtert-Megens, Kerkveld 
 
KVO kring Uden.          Feestelijke Brabantse avond
Dinsdag 18 september  is er een feestelijke Brabantse avond ter ere van het 60 jari-
ge jubileum KVO kring Uden. Deze avond is in theater Markant in Uden.

Cursus ontspannen
In oktober start er een nieuwe cursus om te leren te ontspannen. Ontspannen kun je 
aanleren d.m.v oefeningen..De cursus is op de woensdag van 10.00 uur tot 11.00 
uur. Informatie:  Thoke Hulsman,  479316. 

Financiële administratie voor penningmeesters
Op 12 en 26 september en 10 oktober organiseren de Steunpunten Oss, Bernheze 
en Maasdonk een cursus voor penningmeesters. In drie avonden wordt op een 
praktische  manier  ingegaan  op  de  financiële  administratie  van  een  stichting  of 
vereniging. Er is volop gelegenheid om eigen voorbeelden te bespreken. De cursus 
wordt verzorgd door Petra van den Berg van Savante-Advisering, een bureau voor 
financiële administratie van non-profitorganisaties. Zij is een ervaren docent en heeft 
in haar vrije tijd het penningmeesterschap bij diverse verenigingen vervuld.
Plaats en tijd:Vivaan,Anton Jürgenshuis, Schadewijkstr.6 in Oss. Aanvang 19.30 uur.
De (gratis) cursus is bestemd voor penningmeesters en assistent penningmeesters 
van kleine en middelgrote organisaties. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 
12. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
info@steunpuntoss.nl o.v.v. cursus penningmeester, of bellen, 0412-692080..  

“De geschiedenis van Nistelrode”. Dialezing W. Smits in bibliotheek Nistelrode
Donderdag 27 september verzorgt Wim Smits uit Nistelrode een dialezing over de 
geschiedenis van Nistelrode in de bibliotheek. De lezing begint om 20.00 uur en de 
toegangsprijs is € 5,00 inclusief consumptie. Leden van de KBO Nistelrode betalen 
op vertoon van de KBO ledenpas € 2,50. De avond maakt deel uit van de serie 
BLIKOPENER.

Wij willen gitaar- en drumles.
Gezocht voor Cas (10 jr) en Gijs (bijna 9 jr) gitaarles en drumles. Beide kinderen 
kunnen al muzieknoten lezen. De lessen kunnen bij ons thuis of bij iemand thuis 
plaatsvinden. Voor belangstellenden: 611474.

Jeu de boules spelen op de Gildenhof
Iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur is de Gildenhof aan de Hoge 
Akkers geopend voor iedereen die graag een balletje gooit. Er zijn geen kosten aan 
verbonden en je hoeft geen lid te zijn of worden. Iedereen is welkom! Met slecht 
weer gaat het door! Men is 6 september hiermee begonnen. Informatie:  611694.

Eijnderic Nistelrode cursussen

mailto:info@steunpuntoss.nl


Er zijn nog een paar korte workshops zoals: sieraden maken (maak een sieraad naar 

eigen kleur en ontwerp). tuinbeeld van pretex  creatief bloemschikken (deze cursus is 
maandelijks).  Voor  de  jeugd  is  er  een  korte  cursus  timmeren (een  vogelhuisje  en 
voederstation timmeren).Dit is de laatste week om nog in te schrijven…dus…kijk snel op 
www.eijnderic.nl of bel voor info/inschrijving naar Ria van Lanen  0412-611055.

BOBZ      14 september
Op vrijdag 14 september zet de BOBZ van 19.30 uur tot 22.00 uur de deuren open 
voor groep 7 en 8 van de basisschool! Het wordt weer een spektakel!!! Welkom!

Hulp inde huishouding gevraagd
"Wie  kan ons een halve dag in de week of twee weken helpen in de 
huishouding?” 
 610922.
In de Heer overleden
 Op 87-jarige leeftijd is thuis in de Stekkerhoek, omringd door haar kinderen, 

Tineke  Pennings-van  der  Heijden overleden.  Ze  dreef  samen  met  Bert 
Pennings †1999, de kolenhandel in de Tramstraat. De zorg voor haar gezin en 
later de (achter)kleinkinderen stond centraal. Ze genoot van de bezoeken aan 
en van de kinderen en was een trotse en betrokken moeder en oma. 

Moge zij rusten in vrede

Maaltijdservice  RIGOM
Graag nodigen wij u uit voor een Presentatie & Proeverij! Wij willen wij u kennis laten 
maken met onze maaltijdservice voor ouderen, die moeite krijgen met het bereiden 
van de warme maaltijd. D.m.v. een presentatie en een gratis proeverij willen wij u 
laten weten wie wij zijn en hoe onze maaltijd smaakt! Er zijn vier bijeenkomsten. 
Donderdag 4 oktober van 15.00 uur tot 16.30 uur zijn wij in  Zorgcentrum “De 
Stekkerhoek”, Laar 38. Welkom!  Harriette van Teeffelen, Maaltijdservice RIGOM.

Balletstichting Nistelrode lessen
Balletstichting Nistelrode is begonnen met haar lessen.  Creatieve kleuterdans op 
maandag om 15.30 uur voor kinderen vanaf 4 jaar heeft nog plaats. Op vrijdag 
om 08.45 uur is er Bodyline met spierversterkende oefeningen voor het gehele 
lichaam.  Op  donderdag om 20.00 uur Pilates. De nadruk ligt op een correcte 
ademhaling  en  een  balans  tussen  kracht  en  souplesse.  U  kunt  gratis  twee 
proeflessen bijwonen. Zie www.balletstichtingnistelrode.nl  

De EHBO Vereniging Nistelrode start basiscursus
De EHBO Vereniging Nistelrode start in oktober a.s. de Basiscursus Eerste Helper 
(ehbo-diploma). Deze cursus omvat 16 cursusavonden van 1 ½ uur en leidt op voor 
het  officiële EHBO-diploma van Het Oranje  Kruis.  In de cursus wordt  aandacht 
besteed aan het optreden bij rampen en ongevallen, het verlenen van eerste hulp bij 
diverse  letsels,  vergiftigingen,  verbandleer  en  reanimatie.  Eerste  hulp  bij  (kleine) 
kinderen, bejaarden en bij sportletsels kan bij voldoende animo in het lesprogramma 
worden ingebracht. De minimum leeftijd om te kunnen deelnemen is 16 jaar. Na het 
met  goed gevolg afsluiten van deze cursus wordt  u door de EHBO Vereniging 
Nistelrode een z.g. AED-training aangeboden. Aan deze training zijn voor leden van 
de EHBO Vereniging Nistelrode geen kosten verbonden. Opgave en informatie (o.a. 

http://www.balletstichtingnistelrode.nl/
http://www.eijnderic.nl/


de  cursuskosten  en  de  oefenlokatie) zijn  verkrijgbaar  bij  de  voorzitter  van  de  EHBO 
Vereniging, dhr Leo Janssen Steenberg,  0413-267009 of: ljmjst@prettel.nl .

Vogelbeurs De Oranjewever
Op zondag 16 september houden wij onze vogel- en kleindierenruilbeurs. De beurs 
is in de Riethoeve, Lendersgat 1 te Vorstenbosch. De beurs is vanaf 09:00 uur open.

gezond bewegen voor mannen
Zijn er nog sportieve mannen (25-60 jaar) die op donderdagavond van 20.30 uur tot 
21.30 uur graag sporten: conditie- buik- en rugspiertraining en een partijtje voetbal?
Er wordt gesport in sporthal “de Overbeek”. Aanmelden: Cor v.d.Heuvel,  617110. 

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje       aanmelden
Peuterspeelzaal ‘t Hummeltje is gehuisvest in de KanZ aan het Maxend. Wekelijks 
komen er + 110 peuters twee dagdelen spelen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij advi-
seren u uw kind aan te melden als het 1½ jaar oud is. De volgorde van aanmelden 
bepaalt  de wachtlijst.  Op de speelzaal  zijn  inschrijfformulieren verkrijgbaar.  Voor 
Informatie, kunt u contact opnemen met de speelzaal.  611108.
gevonden
Er is vorige week op de parkeerplaats van Lips Groen een gouden ring 
met inschrift meisjesnaam en een datum gevonden. Info : 612713
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