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Regelmatig  is  er  op  zaterdag  tijdens  de 
viering van 19.00 uur een kindernevendienst 
voor kinderen die op de basisschool zitten.

Na het openingswoord van de pastoor gaan de kinderen naar de 
parochiezaal. 
Steeds beginnen we met een liedje en steekt een kind kaarsen 
aan  bij  de  opengeslagen  kinderbijbel.  Er  wordt  een  verhaal 
verteld  dat  overeenkomst  heeft  met  de  Schriftlezingen  in  de 
kerk.  Samen  met  de  kinderen  wordt  er  nagepraat  over  dat 
verhaal en wat dat verhaal voor hen kan betekenen. 
Daarna  sluiten  we  af  met  een  korte  activiteit.  (knutselen  – 
spelletje – uitbeelden- dia’s).
Bij terugkomst in de kerk leest een kind een kort gebed voor, dat 
betrekking heeft op het thema van de kindernevendienst. 

Zaterdag 6 oktober is er een weer een 
kindernevendienst. 

Het thema is rijk en arm.  
Kom je zaterdag ook?



Mochten er kinderen zijn die graag de eerste keer samen met 
één van hun ouders/verzorgers naar de kindernevendienst komt 
dan zijn ook zij van harte welkom. 



zaterdag 6 oktober  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders v.Alphen-v.Sonsbeek, zoon Wim en kleinzoon Wim 
en jgt Th.v.Lith-v.d.Wetering en mg vader Egbertus Verkuijlen

19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING/KINDERNEVENDIENST/zang  van 
dameskoor
Jaske Geurden en Dina Geurden-Klaassen en ouders Verstegen-v. 
Schayk (verj mam en sterfdag pap) en ouders Vissers v.d.Laar en   
ouders  v.Es-Pennings  en  zoon  Piet  en 4e jgt  Doortje 
Schoonenberg,  Jan Schoonenberg  en Frans Beems  en Ida en 
Harry  Verstegen  en  Marij  Verstegen  en ouders  v.Tilburg-v. 
Breugel en Gerrit v.d.Heijden (50ste trouwdag, nms Sjaan)

zondag 7 oktober
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  /  GILDEMIS  met 

medewerking van het gilde
ouders v.d.Ven-v.d.Kandelaar en Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en  fam.  v.d.  Laar  en Ria  Leenhouwers  en Martien  en  Kee 
v.Heumen-v.d. Wetering en Maria v.Heumen-v.Rijbroek

16.00 uur:“Poolse” mis

maandag 8 oktober
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

ouders v.d.Elzen-v.Rooij (verj moeke)

woensdag 10 oktober  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jos en Sjannie Langens-Rijkers en 6e jgt André v.Lanen  en   
Bert v.Geffen en Drika v.Geffen-v.d.Ven

donderdag 11 oktober  
10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

Jas en Kee v.Rooij

zaterdag 13 oktober  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  met  zang  van  het 

seniorenkoor
Frans en Jans v.d.Heuvel

19.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor
Grard  en  Simon  Hanegraaf  (verj  Grard)  en ouders  Hendriks-
Dirks, dochter Riek en zonen Martienen Antoon(verj vader)  en   
overl.ouders  Hermans-v.d.Smissen  en Nelly  v.d.  Rakt-
v.d.Zanden(haar verj) en Riek v.d.Heijden-Hoefnagel(nms buurt-
schap de Loo) en Gerrie en Betsie de Groot Kerkhof(vw 40-jarig 
huwelijk)  en  overl.fam.leden  de  Groot  en  Kerkhof  en Harrie 
v.d.Heijden,  Dina  Verbruggen,  Harrie  en  Hanneke  Koenen  en 
dochter Mien en uit  dankbaarheid bij  40-jarig huwelijk  en Jan 



Smits  (trouwdag  en  verj)  en Walter  Zitter  en  Tinne  Zitter-
Schrander en 3e jgt Theo Pittens

zondag 14 oktober
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

12e jgt Theo v.d.Hogen, ouders v.d.Hogen en fam.v.d.Leest en jgt 
Has Timmers en ouders Verhoeven-v.Rooij (jgt vader)  en Alber-
tus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar  en Ria Leenhou-
wers 

16.00 uur:“Poolse” mis

Werkgroep Vormsel datum 
Vormseltoediening
De werkgroep deelt mee dat zaterdag 1 maart 2008 het Sacrament van het 
Vormsel wordt toegediend. De data van de informatieavonden leest u t.z.t. in 
het parochieblad.

In memoriam:
 Op 10 september is plotseling, door een hersenbloeding, Martien de Vocht 
overleden. Martien is een oud-inwoner van Nistelrode. (opgegroeid op het Kantje)



Open Dag op de KanZ  zaterdag 6 oktober van 10.30 tot 
13.30 uur
Zaterdag 6 oktober van 10.30 uur tot 13.30 uur houdt de KanZ haar Open 
Dag. De participanten: De Benjamin (kinderopvang en buitenschoolse opvang), peuter-
speelzaal,Trimaran,  de  Thuiszorg,  De  Eijnderic  en  basisschool  ‘’t  Maxend 
zetten hun deuren open. 
De  Open  Dag  staat  in  het  teken  van  de  kinderboekenweek.  De 
Wereldwinkel is  die  dag  aanwezig:  kinderen  van  groep  8  verkopen 
producten en artikelen van de Wereldwinkel  Het lees- en luisterplein is 
open. Welkom!!!

oude kleding         stichting  vrienden  van  onze 
missionarissen
Zaterdag 6 oktober haalt  de stichting  ‘s ochtends (oude) kleding,  textiel, 
schoeisel op in heel Nistelrode. De kleding moet goed verpakt en duidelijk 
zichtbaar, vanaf 10.00 uur aan de weg staan,.De opbrengst is bestemd voor 
het ontwikkelingswerk van zr. Henrilena v.d. Laar in Papua Nieuw Guinea en 
pater Toon van Kessel in Zambia.             Alvast bedankt.

Kledinginzameling BS de Beekgraaf op woensdag 31 oktober.
Basisischool de Beekgraaf houdt een kledinginzameling t.b.v.onderhoud van 
de speeltoestellen en speelplaats.  Woensdag 31 oktober van 08.00 uur tot 
09.00  uur kunt  u  kleding  in  gesloten  zakken  afgeven.  Er  staat  een 
vrachtwagen op de parkeerplaats van sporthal de Overbeek / de Hoef. B.s. de 
Beekgraaf rekent op een goede opbrengst
.
BOBZ.    streetdance 
party 
5 oktober   is  er  vanaf  20.00 uur  voor  alle  jongeren van 12-15 jaar  die 
voortgezet onderwijs 
volgen een streetdanceparty.Er is een life  streetdance show en streetdance 
voor iedereen.

Afrika-Engakoor
Zondag 7 oktober luistert het koor om 11.00 uur een viering op in Schayk in 
de Antonius-abtkerk,,past.Winkelstraat. De opbrengst is voor 3 projecten van 
de 40-jarige MOV-groepZondag 14 oktober is er om 11.00 uur een viering in 
de Lambertuskerk van Engelen, gr.v.Soluisw.75 t.b.v. psychiatrische kliniek, 
een project van Yolanda v.d. Broek.

dringende oproep      collectanten  tbv 
Brandwondenstichting
Er  worden  dringend  collectanten  gevraagd  t.b.v  de  collecte  van  de 
Brandwondenstichting. De collecte is in de week van 7 tot 13 oktober (week 41). 
Motto van de stichting: “een uurtje in je buurtje”. Aanmelden: Ria Goossens: 
 612043.

c.v. “de Hossende Wevers”   speelgoed-  kleding-  en 
rommelmarkt



Zondag 28 oktober organiseert  carnavalsvereniging“de Hossende Wevers” 
een markt. Er zijn kramen te huur. Informatie:  sandra2001@zonnet.nl of 
Dorien 06 40260673
.
FancyFair Vorstenbosch 7 oktober     missionaris  of 
ontwikkelingswerker 
Een missionaris  is  bezig met ontwikkelingswerk en hulpverlening.  De een 
bouwt  samen  met  de  bevolking  een  school  of  ziekenhuis  om 
onderwijs/ziekenzorg te verbeteren. Een ander brengt gehandicapte jongeren 
het vak van kleer–of schoenmaker bij. Missionarissen hebben financiële steun 
nodig.  In Vorstenbosch  is daarom op de eerste zondag van oktober een 
fancyfair met als doel de zeven missionarissen te ondersteunen. 

gedichtenbundel van Hetty de Bruijn-v.d.Wielen
“Ik heb een gedichtenbundel uitgegeven. Deze ligt tot eind oktober in de 
bibliotheek. Een gedeelte van de opbrengst is voor het Adoptieplan Lundazi 
van pater v. Kessel”.

KBO zoekt chauffeurs voor vervoer deelnemers aan culturele dag in 
Nuland

Dringende oproep! Er zijn 22 ouderen, die 10 oktober, niet over vervoer 
beschikken.  Wie  heeft  er  nog  plaats?  Bel  uiterlijk  5  oktober  met  het 
secretariaat:  403639.

oud papier          Vogelvreugd/Samenwerkende 
buurtverenigingen
•  Donderdag  4  oktober  wordt  om  17.00  uur  papier  opgehaald  door 
“Vogelvreugd”.

• Maandag  8  oktober  wordt  om  18.00  uur  papier  opgehaald  door  de 
samenwerkende buurtverenigingen in wijk 20.

In de Heer overleden
 Plotseling is in het bijzijn van haar dierbaar gezin  Petra Vos-van der 

Heijden(Kerkveld) op 48-jarige leeftijd overleden. Ze was getrouwd met 
Theo en de moeder van Kim met Maarten en Ilse met Maikel. De zorg voor 
haar gezin, familie en cliënten van de thuiszorg stond voor haar centraal. 
Ze hield van gezelligheid, met Theo samen gaan buurten, wandelde graag 
en was iemand met een warme belangstelling voor de mensen om haar 
heen.         Moge zij rusten in 
vrede

Bernhezer omroepstichting          uitzending WanTv freq.:480 Mhz 
kanaal 22+
Vanaf  zondag 7 oktober  gelden  nieuwe uitzendtijden,.  Voor  de  maand 
oktober betekent dat, dat de uitzendingen van zondag 7 oktober t/m zaterdag 
13 oktober te zien zijn. Een negental onderwerpen als: Opening Cunera, 
Niet te missen, Opening 13 hectare, een weiland dat beroemd wilde worden, 
Mountainbike  wedstrijden,  Veldslag  2007  Jong  Nederland,  HDL  
Burgerjaarverslag en uitreiking verrassingspakket,  Cultoerbus Cube,  Golf 
Charitycup, Opening clubgebouw Ons Genoegen, worden onder voorbehoud 
uitgezonden.  Focus  op:  De  Oranje  Klumkus  bend  in 
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Oostenrijk..Rabobank:Samenvatting  “Jij  denkt  dat  ik”,.Belangrijk:  de 
bewoners  van  het  buitengebied  van  Bernheze  kunnen  de  uitzending  via 
internet zien: www.wantv.nl. Wilt u een hobby of liefhebberij onder de aan-
dacht brengen in “Focus op”,  meldt u dan aan bij  de Bernhezer Omroep 
Stichting via: redactie@wantxt.nl.  of : 0413-296089.

Stichting Maatschappelijk Werk proefproject via internet‘Hulp 
Online’
M.i.v.1 oktober start Stichting Maatschappelijk Werk voor inwoners van het 
werkgebied  Oss–Uden  –Veghel  een  proefproject,  waarin  hulpverlening  via 
internet wordt geboden. Het maatschappelijk werk wil mensen bereiken die 
via  internet  contact  zoeken  met  een  hulpverlener.Ga  naar 
www.maatschappelijkwerkoss.nl en  klik  op  ‘Hulp  Online’.  Belang-
stellenden  kunnen  kiezen  uit  drie  mogelijkheden:Digitaal  spreekuur: 
maandag van 18.00-20.00 uur en donderdag van 16.00-17.00 uur. Cliënten 
kunnen via een chatprogramma een vraag of opmerking sturen aan de maat-
schappelijk werker, waarmee ze direct in contact zijn. Er volgt vrijwel direct 
een  reactie.E-mailcontact  met  de  maatschappelijk  werker.Cliënten 
kunnen zich op de website aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier. Ze 
krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord,waarmee ze kunnen inloggen op 
een persoonlijke pagina. Vanuit die pagina kunnen ze een e-mailbericht sturen 
aan de maatschappelijk werker. Deze geeft binnen 2 werkdagen een reactie. 
Per  hulpvraag  zijn  maximaal  5  e-mailcontacten  mogelijk.Links  naar 
externe organisaties:  Op de website zijn links opgenomen naar andere 
organisaties. De bezoeker bekijkt zelf over welk onderwerp hij meer wil weten. 

Rijvaardigheidstest voor 50-plussers
De KBO organiseert samen met de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk voor 
mensen van 50 jaar en ouder in november een rijvaardigheidsadviesdag. Op 6 
november is er een opfrisles theorie, op 12 november zijn er testritten. Ook 
krijgt  u  een  ogen-  en  gehoortest  en  wordt  er  gekeken  naar  uw  fysieke 
mogelijkheden. Aanmelden kan tot 13 oktober. Kosten € 12,50. Er is plaats 
voor 60 deelnemers. De testuitslag is vertrouwelijk en heeft geen invloed op 
uw rijbewijs. Alle KBO-leden van Nistelrode en Vorstenbosch krijgen een in-
schrijfformulier thuisbezorgd. Niet leden kunnen een inschrijfformulier halen in 
De  Stuik  en  De  Wevershof.  Deelnemers  ontvangen  begin  november  alle 
nodige gegevens thuis. Inlichtingen:A. van Dijk, De Beekgraaf 38, 5388 CV,
611471, G.Janssen, De Hoef 10, 5388 EN, 611724 A. v. Houdt, Liebregtsplein 
13, 5476 KM V’bosch 0413-350702

Efkes Anders        niet afgehaalde 
dvd’s
Er zijn nog  3 niet afgehaalde dvd’s van de opname van “Oliver” op  zondag 
24 juni l.l.

Collecteopbrengst:
De opbrengst van de collecte nierstichting bedraagt € 1470,84.Hartelijk dank 
aan alle collectanten en gulle gevers.         Collecte-organisator 
F.Pennings
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