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De herfst is al weer een tijdje aan de gang . Soms is het ooit mooi nazomeren 
maar  soms ook  niet.  Bij  een  “echte herfst” helpt  misschien het  onderstaande 
gebed om de draad weer op te pakken.

Ik droomde eens
Ik droomde eens en zie ik liep

aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want 

ook
de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven 
door

en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee 

aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij

en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd

van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor 

bekeek
zag ik, langs de hele baan

daar waar het juist het 

Mary 

Stevenson



moeilijkst was,
maar één paar stappen staan 

…
Ik zei toen: “Heer waarom dan 

toch?
Juist toen ik U nodig had;

juist toen ik zelf geen 
uitkomst zag

op het zwaarste deel van het 
pad?”

De Heer keek toen vol liefde 
mij aan

en antwoordde op mijn 
vragen:

“Mijn lieve kind,(juist) toen ’t 
moeilijk was,

(juist)  toen  heb  ik  jou 
gedragen.      

zaterdag 13 oktober  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

Frans en Jans v.d.Heuvel en Harrie v.d.Heijden, Dina Verbruggen, Harrie en 
Hanneke Koenen,dochter Mien en uit dankbaarheid bij 40-jarig huwelijk

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-Hoef-
nagel(nms buurtschap de Loo) en Gerrie en Betsie de Groot Kerkhof(vw 40-
jarig  huwelijk)  en  overl.fam.leden  de  Groot  en  Kerkhof  en Jan  Smits 
(trouwdag en verj) en Walter Zitter en Tinne Zitter-Schrander en 3e jgt Theo 
Pittens en Piet Smits (zijn verj) en ouders v.d.Aalsvoort-Verwijst 

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 Albertus en Cornelia 
Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers en ouders Timmemans-
Dobbelsteen, dochter Louise en Corrie  en Jan v.d.Rakt (zijn verj), Gerard 
Brugmans en overl.fam.v.d.Rakt en v.d. Heijden

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 15 oktober
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Martien Verwijst

woensdag 17 oktober  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 



donderdag 18 oktober
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek
19.00 uur: GEZINS-/GEBEDSVIERING /  WERELDMISSIEDAG v.d. KINDEREN

met zang van het kinderkoor

zaterdag 20 oktober  
13.00 uur: EUCHARISTIEVIERING huwelijk van Bianca v.Nuland en Leon Nelissen
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

jgt Riek Pennings-v.Heesch en Jan v.Dijk en Bets v.Dijk-v.d. Meulenreek en   
Fred Post 

19.00 uur: GEBEDSVIERING
mg Harrie v.d.Heijden en Jan en Grada v.Dijk(verj Jan)en jgt Harrie en Mina 
v.Geffen-Wijdeven en Marietje v/.Lieshput-Wolf, en zoon André (verj Gerrit) 

zondag 21 oktober
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overledenen van fam.Timmers en 7e jgt Martha v.d.Broek-Köster en mg Bert 
Ketelaars en 4e jgt André v.Santvoort en Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers en Piet Hanegraaf en familie en Jan 
en Marie v.d.Heijden-v.Rooij en overl.kinderen 

16.00 uur:“Poolse” mis

wordt gedoopt op vrijdag 19 oktober
 Rieki, dochter van Louis en Marietje Burhenne-Battels 

worden zondag 14 oktober gedoopt 
 Wouter, zoon van Rik de Groot en Gabri v.Sleeuwen
 Kaja Teodora, dochter van Rob v.d.Heuvel en Agata Sudol
 Thomas, zoon van Harold v.Breemaat en Mirjam Heijster, Maxend
 Jort en Juul, tweeling van Peter en Janine Smits 

Werkgroep Vormsel    informatieavonden 
Zaterdag 1 maart 2008 wordt het Sacrament van het Vormsel toegediend. Wij nodigen 
u uit  voor het bijwonen van een informatieavond:
• Maandag 5 november om 19.30 uur (voor ouders/verzorgers en kinderen van wie 

de achternaam begint met de letter A t/m L.)
• of  dinsdag 6 november om 19.30 uur (voor ouders/verzorgers en kinderen van 

wie de achternaam begint met de letter M t/m Z.) 
• Deze avonden zijn bestemd voor ouders/verzorgers met hun zoon of dochter uit 

groep 8. Dit geldt ook voor de ouders en kinderen die buiten Nistelrode onderwijs 
volgen..

U bent van harte welkom in de aula van “de KanZ”. Werkgroep Vormsel. Contactper-
soon:Anita Zwinkels, 611930.

Werkgroep Eerste H.Communie  belangrijke data
De werkgroep laat weten dat de Eerste Heilige Communieviering komend jaar op 20 
april 2008 is. De informatieavond is op 14 november 2007 om 20.30 uur in de aula 



van “de KanZ”. Dit is voor de ouders van de kinderen die  in groep 4 zitten en voor de 
ouders van kinderen van groep 4, die buiten Nistelrode basisonderwijs volgen.

Carnavalsvereniging”De Wevers”  de nieuwe prins
• Zaterdag 3 november wordt door de c.s. “De Wevers” de nieuwe prins voor het 

seizoen 2007-2008 onthuld. U bent vanaf 20.30 uur van harte welkom in zaal De 
Hoefslag.

• Op zondag  11 november is in zaal De Hoefslag vanaf 13.00 uur de prinsen-
receptie. Tijdens de receptie is er gelegenheid om de nieuwe prins van het seizoen 
2007-2008 te feliciteren. 

wereldmissiedag van de kinderen    donderdag 18 oktober
Donderdag 18 oktober om 19.00 uur vieren wij in de kerk Wereldmissiedag van de 
kinderen. Tijdens deze gebedsviering zal Yolanda van den Broek iets vertellen over haar 
werk in Afrika. In dezelfde week (42) bezoekt Yolanda de beide basisscholen in onze 
parochie. Dinsdag 16 oktober gaat ze naar de KANZ en op donderdag 18 oktober naar 
de Beekgraafschool.

c.v. “de Hossende Wevers”        speelgoed- kleding- en rommelmarkt
Zondag  28  oktober  organiseert  carnavalsvereniging“de  Hossende  Wevers”  een 
speelgoed-  kleding-  en  rommelmarkt  markt.  Er  zijn  kramen  te  huur.  Informatie: 
sandra2001@zonnet.nl of Dorien 06 40260673

Collecte Zonnebloem opbrengst
De opbrengst van de huis-aan-huis collecte is het mooie bedrag van  €1818,00 Met dit 
geld kunnen wij de nodige aandacht besteden aan onze inwoners die dat nodig hebben. 
Het bestuur dankt de gulle gevers en alle vrijwilligers. 

Gevonden
In het bos, nabij Berghemseweg is begin vorige week(week 40)een schooletui met inhoud 
gevonden. Degene die hem kwijt is kan contact opnemen met 611031.

mailto:sandra2001@zonnet.nl


In de Heer overleden
 Na een  slopende  ziekte  is  op  48-jarige  leeftijd  Johanna  Nelissen-van  Lith, 

Boestestraat, overleden. Zij was gehuwd met Leo en moeder van Wendy (met Tom) 
en Roy (met Leane). Ze leefde voor haar gezin en met haar naaiervaring was ze 
altijd in de weer om mooie kleren te maken voor haar kinderen. 

Moge zij rusten in vrede

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
.
Afrika-Engakoor       viering in Engelen
Zondag 14 oktober is er om 11.00 uur een viering in de Lambertuskerk van Engelen, 
Graaf v.Soluisw.75 t.b.v. psychiatrische kliniek, een project van Yolanda v.d. Broek en 
voor daklozen ten gevolge van de overstromingen in Noord Ghana. Margreet Carpay uit 
Oss, ontwikkelingswerker aldaar, zal dit(laatste)project toelichten.

Nisseroi’s Liedjesfestival     zaterdag 13 oktober
Zaterdag 13 oktober zal voor de 7e keer in partycentrum 't Maxend het bekende 
Nisseroi's Liedjesfestival worden georganiseerd. Op deze avond, strijden verschillende 
(veel) groepen uit ons dorp om de felbegeerde wisselbeker. Elke groep treedt op met een 
lied,  dat  beoordeeld  wordt  door  een publieksjury  en vakjury.  De groepen worden 
begeleid door verschillende muziekkapellen en bekende muzikanten. Aanvang 20.00 
uur zaal open vanaf 19.00 uur. Entree gratis!!

BOBZ     12 oktober discoavond
Vrijdag 12 oktober is er van 19.30 uur tot 22.00 in de BOBZ, disco voor de kinderen van 
groep 7 en 8 Er is een speciaal gastoptreden van de  RAPPERS Nicka en Yigo!! 
Tijdens deze avond kun je ook deelnemen aan een DARTWedstrijd. Hiervoor kun je je 
opgeven bij de ingang bij Leontine of Heike. Er zijn een aantal leuke prijzen te winnen! 
Tot 12 oktober! 

nieuws van de bibliotheek  sluiting kinderboekenweek
Zaterdag 13 oktober, de laatste officiële dag van de Kinderboekenweek vol geheimen, 
zijn alle kinderdvd's, cd-roms en playstationspelletjes te leen voor slechts € 0,50 ! De 
leentermijn van deze materialen is 1 week. 

Vocaal Ensemble Uden in KruisherenKapel  vrijdagavond 12 oktober  
Vrijdagavond 12 oktober geeft het Vocaal Ensemble Uden o.l.v. Ben Dikkers een concert 
in de kapel van de Kruisheren, Lieve Vrouwenplein 2 te Uden.
Het ensemble zingt koorwerken uit de bloeitijd van de koormuziek, de Renaissance. Een 
periode die ook wel de tijd van de Nederlanders wordt genoemd,omdat deze ruim 200 
jaar het muziekleven in Italië beheersten,de bakermat van de schilderkunst,de muziek 
en de wetenschap. U kunt luisteren naar motetten en madrigalen van componisten zoals 
Dufay, Obrecht, Josquin, Sweelinck, Tallis e.a.,kleine juweeltjes uit een aanbod van 



prachtige koormuziek, ieder werkje kenmerkend voor een bepaalde ontwikkeling in deze 
tijd. Informatie: www.vocaalensemble.nl. Aanvang 20.00 uur. Duur + 1 uur. Toegang € 
5,00.

http://www.vocaalensemble.nl/
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