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In 835 werd het feest  Allerheiligen wat veelal bestemd 
was om de martelaren  te  gedenken  verplaatst  naar  1 
november en uitgebreid tot alle heiligen.
Deze datum is het begin van de winterperiode.
Heiligen  zijn  vooreerst  de  heilig  verklaarden,  Gods 
heiligen,  aan wie bij  velen van ons de voornamen zijn 
ontleed om ons onder hun bescherming te stellen.

Daarnaast is er een grote schare die niemand tellen kan, uit alle volkeren.
Onder hen bevinden zich onze dierbaren:
Overleden (groot)ouders, kinderen, echtgenoten en bevriende verwanten, 
die wij zeer missen en een leegte in ons bestaan hebben achtergelaten..
Op  Allerzielen (2  november)  worden  alle  gestorvenen  herdacht.  Veel 
mensen  gedenken  hun  gestorven  familieleden  en  vrienden  door  het 
bezoeken  van  en  het  plaatsen  van  bloemen  op  het  graf  of  de 
gedenkplaats van de overledene. 

Vanuit  het katholiek geloof  zijn we overtuigd dat er een leven is na de 
dood. Dat wij hen daarbij laten voortleven in onze gedachten.



donderdag 1 november     ALLERHEILIGEN
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

Albert v.Grinsven en Martien Voets en Wim Hoes

vrijdag 2 november          ALLERZIELEN 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

Petrus Watratan,Laudia Jabar en kinderen en overl.ouders Lucas Refwutu, 
Frederika Fun en kinderen

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor
fam.v.d.Rakt-v.d.Westen  en Cor en Grad v.d.Ven  en ouders v.Delst-v.d. 
Oever  en Bertus Steenhuis, schoonzoon Kees en overl.fam.  en Lambert 
Herckenrath  en ouders  v.d.Broek-v.d.Laar  en Adorotheus  Leftew,  Afra 
Barbara Leftew (36e sterdag), Moriana Leftew en Verry Jejanann en Henk 
v.Soesbergen en zoon Henk 

zaterdag 3 november      
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Frans en Jans v.d.Heuvel en overl.fam. en ouders v.Tilburg-Lucius en zoon 
Toon v.Tilburg(8ste sterfdag)  en Cor v.d.Wetering (nms fam.v.d.Wetering) 
en Jan Bloks (jgt Jan) en zoonTonnie 

17.00 uur: “Poolse” mis
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.d.Cammen-v.Eenbergen en ouders de Wit-v.d.Aa en Nardus en 
Grada Raaijmakers-v.Santvoort  en Grard Timmers (verj) en schoonzoon 
Piet Raaijmakers en jgt Cees v.Nuland en Anna v.Nuland v.d.Heijden en   
Jan v.Pinxteren en ouders Timmers-v.Deursen en kinderen (verj vader) en   
overl.fam.v.d.Ven-Selten en Jan Hanegraaf en Dorus v.d.Hogen en overl. 
fam.v.d.Hogen en v.d.Heuvel en vader en moeder v.d.Heijden-v.d.Laar en 
fam.leden en jgt Marie v.Es-v. Boxtel en Johannes Biemans (zijn verj) en   
Cis v.d.Heijden-Groenen en fam.v.d.Heijden en fam.Groenen

zondag 4 november
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.Roosmalen-v.d.Heuvel en familie en ouders v.d.Donk-v.d. Oever 
en zoon Leo en Mari  en Martien v.d.Wetering en overl.ouders Verwijst-v. 
Rooij en overl.familie en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar 
en Ria Leenhouwers en Cees, Ans en Ellen van der Lee en Walter Swin-
kels (sterfdag Ans)

maandag 5 november
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Riek v.d.Heuvel-v.Dijk(nms de buurt) en ouders v.Dinther-Boeyen, dochter 
Riek en schoonzoon Frans en Dientje Geurden-KLaassen (verj)  en Toon 
v.d,.Heijden (†Achterstraat)

woensdag 7 november  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Lambertha v.Delst, haar broer Antoon en haar ouders en Marinus v.Dijk en   
jgt Bert Loeffen

donderdag 8 november     



10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 10 november      
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

2e jgt Frans v.Dinther en Cor v.d.Wetering (nms bewoners Kerkhoflaan) 

Allerzielen     vieringen op 2 november
Vrijdag 2  november  vieren wij  Allerzielen  om.9.30  uur  (seniorenkoor) en om 19.00 
uur(gemengd koor). Wij herdenken alle overledenen, speciaal die van het afgelopen jaar. 



zaterdag 10 november  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor 

ouders  v.Eenbergen-v.d.Boom  (sterfdag  moeder),zoon  Leonard  en 
overl.fam.leden  en ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en 
Esmee Bekkers (verj moeder) en mg Jaske Geurden en Dientje Geurden-
Klaassen en Martien Timmers, Annie Timmers-v.d.Heuvel (verj vader) en   
jgt Dina Schalks-v.Zutphen en Martien en Grada Timmers-Dobbelsteen en   
Marinus  v.Nuland  en  overl.ouders  v.d.  Bogaart-v.d.Aa,  zoon  Bert  en 
echtgenote  en ouders v.Eenbergen-v.d.Boom (jgt moeder) zoon Lennard 
en overl.fam. en Martien Kerkhof (verj en jgt) en Piet v.d.Burgt

zondag 11 november
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jo Kerhof-v.Hoorn en Pieter Sommers en overl.fam.en Albertus en Corne-
lia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse” mis

Carnavalsvereniging”De Wevers”     de nieuwe prins
• Zaterdag 3 nov. wordt +20.30 uur de nieuwe prins onthuld in zaal De Hoefslag..
• Zondag 11 november is in zaal De Hoefslag vanaf 13.00 uur de prinsenreceptie. 

Bridgekampioenschap van Nistelrode
Zaterdag 10 november wordt er gespeeld om het bridgekampioenschap van Nistel-
rode in het “Paviljoentje”, Aanvang 13.15 uur. Informatie:Willy Muijtjes, tel.613417.

Balletstichting Nistelrode     kledingverkoop van voorstellingen
De kleding van “Nistelrode goes Hollywood” en andere voorstellingen wordt verkocht op 
3 november van 14.00 uur -17.00 uur in de kantine van tennisvereniging Telro.

KBO-mededelingen: verkoop van handwerken, agenda en zwemmen
 Verkoop  handwerkspullen  op  4  november  in  De  Wevershof.De 

handwerkgroep heeft mooie werkstukken gemaakt. Zondag 4 november van 10.00 
uur tot 13.00 uur worden die tegen aantrekkelijke prijzen te koop aangeboden. 
Iedereen is welkom!

 Aanpassing maandagenda november KBO Nistelrode.  De maandagenda bij 
de Nestor is niet helemaal juist. Deze is aangepast op de volgende punten. De 
kaartmiddagen zijn  op 5 en 19 november.  Het  koffie-uurtje  is  alleen op 26 
november.  Op  6  november  is  er  na  de  middag  een  theorieles  van  de 
rijvaardigheidstest. De zangrepetitie van het seniorenkoor en de computercursus 
gaan  dan  niet  door.I.v.m.  de  rijvaardigheidstest  is  op  12  november  “De 
Wevershof” niet beschikbaar. Het volksdansen, biljarten en het koffie-uurtje gaan 
daarom niet door.Op 13 november vervalt de computercursus in “De Wevershof” 
i.v.m. het Ceciliafeest van het seniorenkoor. 

 Zwemmen voor ouderen in De Beek. In zwembad De Beek organiseert de KBO 
met RIGOM voor twee groepen de activiteit “Meer bewegen voor ouderen in het 
water”. Het bestuur wil nagaan of er voldoende animo is om een derde groep te 
starten. Meldt u aan bij bestuurslid Nelly v. d. Brand, Gildenweg 4,  611092.

. Heemkundekring Nistelvorst houdt lezing over De Maashorst



Op 7 november om 20.00 uur wordt door de heer Peer Verkuijlen, voorzitter van de 
Stuurgroep Maashorst samen met de heer Sent v. d. Berg, (de heren zijn natuur- en 
milieu-deskundigen), een voordracht verzorgd: “De Maashorst in ontwikkeling” Zij 
zullen ingaan op het ontstaan van De Maashorst als belangrijk natuurgebied en alle 
aspecten van de verdere ontwikkeling.
De  lezing  wordt  gehouden  in het  Dorpshuis  aan  het  Laar.  De  avond  is  ook 
toegankelijk voor niet-leden. Kosten voor niet-leden €2,00 per persoon, incl. koffie.

Vermist en gevonden
 Er wordt een zwart-wit poesje(zwart vlekje op haar neus) vermist. 613182.
 Op het Raadhuisplein is een trouwring gevonden. Inscriptie: “Hetty” 612112.



jaarlijkse kerkbijdrage
De KERKBIJDRAGE is een belangrijke bron van inkomsten voor onze parochie. 
Via  deze  vrijwillige  bijdrage  steunen  parochianen  naar  vermogen  het 
parochiewerk.  Velen  van  u  hebben  in  de  loop  van  het   jaar  al  aan  hun 

“verplichting” voldaan, maar er zijn er ook die altijd wachten op deze oproep: zij willen er 
nog eens aan herinnerd worden.  Vandaar deze oproep aan allen die hun bijdrage voor 
2007 nog niet (of nog maar gedeeltelijk) hebben voldaan om dit nu te doen  door 
overmaking op:èF  Rabo   1371.07.412 t.n.v.Pastorale Eenheid Gezinsbijdrage Nistelrode 
o.v.v.Kerkbijdrage 2007.  XF  giro   1127131 t.n.v.voorzitter  parochiebestuur  H.Lambertus 
o.v.v.kerkbijdrage 2007 xF  via de bussen   achter in de kerk; graag met naam en adres 
voor de administratie.Bedankt!Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de  
kerkbijdrage  dan kunt u contact opnemen met Wim Leijen, Weijen 10, tel. 612269.

Yolanda v. d. Broek verzorgt “de preek“   “Tot  zover 
Darfur”
In de vieringen van zaterdag 3 november en zondag 4 november vertelt Yolanda v.d. 
Broek over haar werk in Afrika en de campagne “Tot zover Darfur”, dat haar hoogtepunt 
heeft in de week van 5 tot 11 november. De meeropbrengst van de collecte is bestemd 
voor haar werk in Afrika. Pastoor en bestuur van de PE bevelen deze van harte aan.

Werkgroep Eerste Communie    belangrijke 
data
De Eerste Heilige Communieviering is op zondag 20 april 2008.De informatieavond 
is woensdag 14 november om 20.30 uur in “de KanZ”. Deze avond is voor de ouders 
van kinderen van groep 4 en voor ouders van kinderen (groep 4) die buiten Nistelrode 
onderwijs volgen. Deze avond worden ook de inschrijfformulieren aangereikt.
 
Werkgroep Vormsel      informatieavonden 
De informatievonden zijn op: Maandag 5 november om 19.30 uur (voor ouders / 
verzorgers  en kinderen van wie de achternaam begint met de letter A t/m L.) en 
dinsdag 6 november om 19.30 uur (voor ouders/verzorgers en kinderen van wie de 
achternaam begint met de letter M t/m Z.)  U bent van harte welkom in de aula van 
“de KanZ”. Contactpersoon werkgroep Vormsel: Anita Zwinkels,  611930.

Lekker griezelen met de griezelbus!  Scouting Mira Ceti
Zaterdag 10 november komt de griezelbus van schrijver Paul v. Loon op Scoutcentrum 
Achter de Berg, Elk jaar is er in november een spookavond voor alle kinderen van 
Bernheze. De jeugdleden (Scouts en Explorers) maken rond de vijver scènes in het teken 
van de ‘Griezelbus’ van Paul v. Loon. Iedereen is 10 november vanaf 19.00 uur welkom 
op  Scoutcentrum  Achter  de  Berg  (Achter  de  Berg  14),  en  vergeet  niet  laarzen  of 
waterdichte  schoenen  te  dragen.  Mira  Ceti:  www.miraceti.nl   
www.achterdeberg.scouting.nl  

K.V.B.         Kaartavond
Dinsdag 6 november is er een kaartavond, aanvang 20.00 uur.

Aankondiging collecte Alzheimer Nederland     collectanten gevraagd
In de week van 5 tot 10 november  wordt de jaarlijkse collecte gehouden t.v.b. van  Alz-
heimer Nederland .We vragen collectanten die deze week voor Alzheimer Nederland 
willen collecteren.. Neem svp contact op met Trea  473089.

http://www.achterdeberg.scouting.nl/
http://www.miraceti.nl/


Uitzending WAN-TV    van zondag 4 november t/m zaterdag 10 november
In week 45 wordt  er dagelijks uitgezonden om 14.00-16.00-18.00 en 20.00 uur! Onder 
voorbehoud komen 12  onderwerpen  aan  bod.  In  de  week voorafgaande aan  de 
uitzending staan de onderwerpen en uitzendtijden op tekst-TV vermeld.  Focus op: 
Voor de kinderen: Indiaan in de kast  Rabobank: Spaarweek Heeswijk-Dinther
Woont u in het buitengebied van Bernheze en wilt u de uitzending zien, ga dan naar 
www.wantv.nl  

oud papier Vogelvereniging”Vogelvreugd”
Donderdag 1 november wordt om 17.00 uur papier opgehaald.

http://www.wantv.nl/
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Allerzielen

Allerzielen is het antwoord van Christenen op Pasen. De gang naar het kerkhof is geen 
uitdrukking van droefheid, maar van hoop. Wie zich met Pasen verheugt over de verrijzenis 
van Jezus mag met Allerzielen de hoop op zijn eigen opstanding vieren.



wij herdenken onze medeparochianen die dit jaar zijn gestorven
en wij blijven hen in onze gebeden gedenken.

10-11-‘06 Theo van der Heijden 78 jaar
16-11-‘06 Grada Timmers-Dobbelsteen 82 jaar
22-11-‘06 Harrie van der Heijden 76 jaar
04-12-‘06 Sjaan de Groot-Geurts 71 jaar
09-12-‘06 Pieta de Veer-Danen 80 jaar
16-12-‘06 Jaske Geurden 86 jaar
17-12-‘06 Martien van de Wetering 69 jaar
25-12-‘06 Albert Wenehenubun 58 jaar
08-01-‘07 Martien van Herpen 67 jaar
31-01-‘07 Anna Timmers-van Dijk 92 jaar
01-02-‘07 Pater Harrie van Rooij 91 jaar
26-02-‘07 Tineke van Venrooij-van Santvoort 77 jaar
26-02-‘07 André Raijmakers 76 jaar
03-03-‘07 Grad van de Ven 71 jaar
05-03-‘07 Gemma van Es-de Groot 73 jaar
12-03-07 Cor van de Ven 74 jaar
31-03-‘07 Johan van Hoeij 81 jaar
14-04-‘07 Martien Verwijst 74 jaar
23-04-‘07 Bert Ketelaars 75 jaar
23-04-‘07 Nolly Herckenrath-Leenhouwers 83 jaar
24-04-‘07 Piet Bevers 63 jaar
24-04-‘07 Bert Nuijen 84 jaar
03-05-‘07 Ria Verstegen 64 jaar
25-05-‘07 Corrie Timmermans-van Bekkum 75 jaar
08-06-‘07 Bert Verkuijlen 96 jaar
12-06-‘07 Ad van der Heijden 48 jaar
18-06-‘07 Riek van den Heuvel-van Dijk 83 jaar
19-06-‘07 Cornelia van Heumen-van de Wetering 89 jaar
30-06-‘07 Lambert Herckenrath 76 jaar
09-07-‘07 Hans van Tilburg 75 jaar
12-07-‘07 Riek van der Heijden-Hoefnagel 68 jaar
17-07-‘07 Carel Jacobs 64 jaar
22-07-‘07 Lies Kling-Roelofs 70 jaar
28-07-‘07 Bep Trügg-Verweijen 91 jaar
02-08-‘07 Christien van Zeeland-Thoonen 47 jaar
06-08-’07 Jaan  Geurts-van den Bogaart 85 jaar
06-08-‘07 Aloysius Renjaan 79 jaar
30-08-‘07 Bets van Dijk-van de Meulenreek 79 jaar
05-09-‘07 Tineke Pennings-van der Heijden 87 jaar



25-09-‘07 Petra Vos-van der Heijden 48 jaar
03-10-‘07 Johanna Nelissen-van Lith 48 jaar
12-10-‘07 Ties van de Wetering 91 jaar
16-10-‘07 Cor van de Wetering 65 jaar
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