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Iets van gemerkt hierover? 
Van 27 oktober tot en met 23 november organiseren KRO, Uitgeverij Ten 
Have en dagblad Trouw voor het eerst De Maand van de Spiritualiteit!
Het thema is ‘hartstocht’.
Het lijkt erop dat er, ondanks alle welvaart, ook iets verloren is gegaan. 
Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële wel-
vaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. 
Religie  en spiritualiteit  liggen dicht  bij  elkaar.  Spiritualiteit  is een bijzon-
dere, maar niet noodzakelijke religieuze levenshouding van een mens. Zij 
heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) 
betreffen. 
Spiritualiteit  kan  heel  concreet  richting  geven  in  een  complexe  wereld. 
Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving 
en onze planeet. Door met aandacht te leven voor wat er écht toe doet, 
door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, 
kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’. 



zaterdag 24 november   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Pieta de Veer-Danen en 2e jgt Ad Gloudemans en familie (nms Jo 
Gloudemans en kinderen)  en Cor v.d.Wetering (bewoners Kerkhof-
laan)

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmée Bekkkers 
en jgt  Wilhelmina  Pennings  en  broer  Cornelis  en Grard  v.d.Bogaart 
(verj)  en Nelly v.d.Rakt-v.d.Zanden (50ste trouwdag) en Anna Timmers-
v.Dijk (Katholieke Bond van Ouderen) en Harrie Verkuijlen (zijn verj) en 
Cor v.d.Wetering(†Kerkhoflaan) en Ties v.d.Wetering(nms de buurt) en 
Jan v.Asseldonk (3e jgt en verj) en dochter Inge  en Gerrit v.d.Heijden 
(verj)  en Wim Langens,  overl.echtgenote en overl.familie  en Bert  en 
Doortje v.Sleeuwen

zondag 25 november
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

overleden leden van het gemengd koor  en ouders Cissen-Spierings 
(jgt vader) en Johan v.Hoeij, Nelly v.Hoeij-Lunenburg en Riet v. Hoeij-
v.Schijndel  en mg Bert Ketelaars  en ouders Verhoeven-v.Rooij (verj 
moeder)  en jgt  Cor  v.d.Wetering  (†Franciscanesseweg)  en ouders 
Geurden-v.Doorn en zoon Cor  en uit dankbaarheid en overl. familie 
Sommers-v.d.Wielen  en Don   Ngarbingan,  Amandus  en  Hugo 
Ngarbingan, opa en oma Ngarbingan en opa en oma  Farneubun en 
Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar  en Ria Leenhou-
wers  en Dora v.d.  Heijden-v.d.Heuvel  en Bert  Nuijen en overl.fam. 
Nuijen-v.d. Ven en Martien en Kee v.Heumen-v.d.Wetering en Maria 
v.Heumen-v.Rijbroek

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 26 november
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

ouders v.Venrooij-Vos en John v.d.Akker

woensdag 28 november
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders v.d.Broek-v.Delst en zoon Martien  en ouders v.d.Lee-v. 
Dijk, jgt zoon Jan en kleinzoon Dirk 

donderdag 29 november     
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 1 december EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING



17.00 uur: “Poolse” mis
zaterdag 1 december EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 uur: GEBEDSVIERING met zang van het Con Fuocokoor 

Jan  v.d.Heijden  en  Anna  v.d.Heijen-Kerkhof  (verj  moeder)  en fam. 
Pittens-Langens en Wim Hoes en jgt Toon v.d.Donk en overl.fam. v.d. 
Donk en fam.v.d.Boogaart  en Tineke v.Venrooij-v.  Santvoort (nms de 
KBO)  en ouders Jozef en Sjaan de Groot-Geurts (jgt Sjaan)  en overl. 
ouders Pennings-v.d.Akker  en 6e jgt Henk v.Galen  en Bert Pennings, 
Martina Pennings-v.d.Broek en dochter Johanna (verj moeder)

zondag 2 december EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Josine Wolters-v.Dijk  en Grad en Anna v.d.Wijst,  Tinie,  Bennie  en 
Nelly  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar  en Ria 
Leenhouwers 

KVB
Dinsdag 27 november is er een sint- en doeavond . Aanvang 20.00 uur.

Brede School “De KanZ” zoekt vrijwilligers/ tuinlieden
De Brede School “De KanZ, Maxend 6,is op zoek naar vrijwilligers, naar mensen 
die het leuk vinden om de tuin, “het groen” om de KanZ op orde te brengen en 
houden. “De KanZ” vraagt die mensen, contact op te nemen met de directeur 
Marja Timmermans-Mikkers,  611366 of: directie@maxend.nl 

K.V.O.Kring Uden.
Dinsdag 27 november is er een avond met Susanne Groeneveld in “ter AA”, Erp. 
Aanvang 20.00 uur. Kosten:kvo-leden € 5.00,niet-leden:€ 6,50 incl.koffie / thee

Muziekgroep Bloast ‘m op!!
 “Bloast ‘m op!!” is in de aanloop naar carnaval nog op zoek naar enthousiaste 

muzikanten. Speel je trompet of schuiftrombone en wil  je de groep komen 
versterken, meld je dan aan. 

 We zijn ook nog op zoek naar enkele slagwerkers. Ben je in de leeftijd van 17 
tot 50+ en heb je op donderdagavond van 20:30 uur tot 22:15 uur tijd om te 
repeteren, neem dan contact op met Anke de Veer  06 1002 8094 of loop 
tijdens onze repetitie eens binnen in het zaaltje achter “het Tramstation” aan 
het Tramplein.

Werkgroep Eerste H.Communie   herinnering w.b. aanmeldingsformulieren
Denkt u eraan dat de aanmeldingsformulieren voor de Eerste H.Communie vóór 
28 november in geleverd moeten zijn. Vriendelijk verzoek’: Stop deze formu-
lieren op Vlasstraat 24 in de brievenbus (liever niet in de bus van de pastorie). 

Opbrengst van de Alzheimer collecte

mailto:directie@maxend.nl


De  opbrengst van de collecte t.b.v. Alzheimer Nederland bedraagt € 380,83.
Gulle gevers en collectanten bedankt voor uw bijdrage.



In de Heer overleden
 Afgelopen  woensdag  is  in  het  ziekenhuis  te  Oss  Annie  Verkuijlen-

Smits overleden, na een kort ziekbed.
Ze  woonde  5  ½  jaar  met  veel  plezier  in  de  Stekkerhoek.  Ze  was 
belangstellend naar iedereen en vooral naar haar kinderen: Peter met 
Marita,  Erik  en haar kleinkinderen Marjolijn  met Rob en Wouter.  Ze 
was  een  goede  coupeuse;  vele  bruidsjurken  zijn  door  haar  ge-
maakt. Ze wandelde dagelijks een rondje in het park en deed mee met 
de activiteiten in de Stekkerhoek. De koffie stond altijd klaar bij haar. 

Moge zij rusten in vrede

Kinder-/Buiten- en TussenSchoolse Opvang “De Benjamin
Vanuit kinderopvang De Benjamin zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
collega  die  het  vrijwilligersteam  van  de  TussenSchoolse  opvang  komt 
versterken.
Voor deze medewerking krijgt U een vrijwilligersvergoeding. Vindt  u het 
leuk om kinderen te begeleiden, zowel tijdens de lunch als in de speeltijd 
na het eten, neem dan snel contact op met Kinderopvang De Benjamin.  
0412-611942. U kunt vragen naar Edith (overblijfcoördinator TSO) of naar 
Mirjam of Inez (directie De Benjamin).
 

werkgroep Gezinsviering
De groep gezinsviering verzorgt iedere maand, in samenwerking met het 
kinderkoor een viering. 
 Niet alleen teksten, gedichten en evangelie worden aangepast zodat 

het voor kinderen leuker en gemakkelijker is om te begrijpen waar het 
zoal over gaat, ook het tafelgebed wordt in een kindvriendelijke versie 
gebracht.  De lezingen en voorbede worden door kinderen verteld en 
waar mogelijk uitgebeeld.

 Kinderkoor  “de  Nistelnootjes”  zorgt  ervoor  dat  de  liedjes  bij  het 
gekozen thema passen.

 Vaak proberen we om het evangelie van de betreffende zondag uit te 
leggen.  Soms  kiezen  we  voor  wat  anders  en  wijken  uit  naar  een 
actueel thema, bijvoorbeeld “Sport” als de Olympische Spelen in die 
maand zijn, of “Samenwerken” in een Memisa-week. 

 Afgelopen week waren we ook afgeweken van het evangelie want toen 
waren we speciale gasten;   Sinterklaas en een paar van zijn zwarte 
pieten waren namelijk in onze viering! 

 We zijn nog wel op zoek naar lezertjes. Vind jij het leuk om te lezen bij  
een  van  onze  volgende  vieringen,  meld  je  dan  aan  bij  Rian  
Cornelissen (613052) of spreek Rian, Janneke, Marion of Anke tijdens 



een van de volgende vieringen even aan want dat kan natuurlijk ook 
gewoon!

 De volgende gezinsvieringen zijn de Kerstvieringen: 24 december om 
17:00 en 19:00 uur.


