
 

no.1616  8 december 2007  

Was God maar net als Sinterklaas. Dan 
waren we gauw klaar.

We dienden een verlanglijst in met 
wensen voor dit jaar.

We zetten 'vrede' bovenaan. Daarna op 
nummer twee:

een beetje liefde voor elkaar, want dat valt lang 
niet mee.

En 'niemand honger', dat wordt drie. Geen 
tranen en gepest,

die komen op de vierde plaats. En daarna volgt 
de rest:

Wat meer waardering en respect. En graag 'wat 
minder druk'.

En ook 'voor ieder mens een vriend' en verder: 
'veel geluk'.



Was God maar net als Sinterklaas. Dan waren 
we gauw klaar.

Dan kregen we het zo cadeau, één nachtje 
slapen maar...

Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp, want 
iedereen springt in:

jij maakt een pakje voor je broer en hij voor zijn 
vriendin.

Wie zet zich ook zo in voor God? Het klinkt 
misschien wel raar,

maar toch: wie wil er 'hulpgod' zijn? Wie maakt 
er iets van waar?

Wie wordt een vriend? Wie toont respect? 
Breng jij geluk misschien?

Dan zijn we vast enorm verrast door wat we 
morgen zien.



zaterdag 8 december          TWEEDE ZONDAG VAN DE 
ADVENT

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING
mg Egbert Verkuijlen

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met KINDERNEVENDIENST
met zang van het dameskoor
ouders  Welten-Vissers,kleinzoon Marcel  en achterkleinkind  Esmee (verj 
moeder) en 1ste jgt Jaske Geurden en Dientje Geurden-Klaassen en André 
Raymakers (nms de Katholieke Bond van Ouderen) en 2e jgt Piet v.Lierop 
en Ties  en  Anna  v.d.  Weteringv-Heijmans  (verj  pap,jgt  mam-nms  de 
kinderen) en overl.ouders Heerkens, Cor Geurden en Lenie de Wit en Jo 
v.Zeeland (zijn verj), Mariëlle en Christien  en fam.Raymakers -v.Creij  en   
Bert  v.Geffen en Drika v.Geffen-v.d.Ven (jgt  Drika)  en Bernard en Kee 
v.Geffen  (jgt  Bernard)  en over.ouders-v.d.Bogaart-v.d.Aa,  zoon  Bert  en 
echtgenote en Piet v.Ravenstein

zondag 9 december    TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan Verstegen en Nellie  Verstegen-Roovers  en Aloysius Renjaan (nms 
buurtschap  v.Binsbergenstr,)en Pieta  de  Veer-Danen(verj)  en  Wim 
Manders en jgt Jet v.d.Wielen-Pepers en jgt Ida v.Geffen-v. Nuland  en Al-
bertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse mis”

maandag 10 december
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

1ste jgt Pieta de Veer-Danen en Wim Manders en Willy v.Leuken (zijn verj) 
en Frans Beems (zijn verj) 

woensdag 12 december  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Cor  enGrad  v.d.Ven  (verj  Cor)  en Bert  Pennings,  Martina  Pennings-
v.d.Broek en dochter Johanna (jgt moeder)  en Cor v.Lith , overl.fam. en 
ouders v.Kessel en 6e jgt Jan v.d.Wielen 

donderdag 13december     
10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek
20.00 uur: Kerstviering van KVO-ZLTO in bowlingcenter

zaterdag 15 december             DERDE ZONDAG VAN DE 
ADVENT

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor
Fred Post en uit dankbaarheid bij 25 jarig huwelijk (van Jan en Carla) 

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
met medewerking van het vocaal ensemble Uden o.l.v. Ben Dikkers
Carola Cuijpers-Suppers (nms man, kinderen en kleinkinderen)  en André 
en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen  en fam.v.d.Ven-Sanders (nms kinderen en 
kleinkinderen)  Dina  Schalks-v.Zutphen,  ouders  Schalks  en  ouders  v. 
Zutphen en Gemma v.Esch-de Groot (KBO) en Jas en Drika v.d.Bogaart-



Kouwenberg en Christien v.Zeeland-Thoonen (nms fam.Schalks-v. Assel-
donk) en Frans en Miet Verkuijlen-Verhoeven

zondag 16 december       DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

1ste jgt Martien  v.d.Wetering (†Kerksveld) Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse mis”
Kindernevendienst zaterdag 8 december om 19.00 uur.

Dit weekend vieren we de Tweede zondag van de advent. Er worden al twee kaarsjes 
aangestoken op de adventskrans. Wil je ook weten waarom? Dan ben je van harte 
welkom!

c.s.“De Wevers”          nieuwjaarsconcert/kaartverkoop pronkzittingen
 De kaartverkoop voor de pronkzittingen van 12 januari (eerste zitting), 13 januari 

(jeugdzitting) en 19 januari (tweede zitting) zijn op 12 december voor de ereleden 
en op 13 december voor de andere belangstellenden.

Tijden beide avonden: van 19.00 tot 20.30 uur in "The Rainbow" / bowlingcenter. 
 Voorafgaand aan de jeugdzitting op 13 januari  geeft  de fanfare haar jaarlijkse 

nieuwjaarsconcert. Aanvang 10.30 uur
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09 januari “Erfgoed beleven” aan de hand van klankbeelden Rien de 

Visser, Heeswijk
06 februari Algemene ledenvergadering
05 maart Inleiding bevolkingsonderzoek “Van ’t Veer tot de Kapel”

Lambert van den Bogaart en Steef Pennings
26 april Presentatie jubileumboek “Nistelrode Van ’t Veer tot de Kapel”
26 en 27 april Tentoonstelling 25 jaar Nistelvorst (verleden en heden)
07 mei De ontwikkelingen in de landbouw in de 20e eeuw

Frans Dortmans, Heeswijk-Dinther
14 juni Jubileumtocht in klederdracht om niet i.v.m. 25 jarig bestaan
03 september Buurtavond
20 september Bezoek aan museum “t Brabantse leven” in Den Dungen 
01 oktober Lezing over het maken van bier met proeverij Bier- en Wijnmakersgilde 

Brabants Rivierenland
05   november Lezing over de betekenis van Gapers Harrie van Grinsven, Nistelrode
16  december Kerstviering (zie ook onze website  www.nistelvorst.nl)

Opbrengst collecte Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds heeft met 3 collectanten het bedrag van € 941 in Bernheze 
opgehaald. Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen 
met  MS te  verbeteren.  Dit  doet  zij  door  voorlichting te verstrekken,  activiteiten en 
vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten.We bedanken de gevers maar 
uiteraard ook de collectanten die door weer en wind op pad zijn gegaan. Heeft u de 
collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact 
op met Pamela Zaat, tel. 521 600 of via www.nationaalmsfonds.nl  

http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.nistelvorst.nl/


supportersclub RKSV Prinses Irene     kerstbingo maandag 17 december
De supportersclub organiseert maandag 17 december een kerstbingo met prachtige 
prijzen. Iedereen is welkom in de kantine van Sportpark de Schellen aanvang 20.00 uur.

Kerstviering KVO/ZLTO 
Donderdag 13 december is  in  zaal  de rainbow (bowlingcenter)  de kerstviering van 
KVO/ZLTO. Aanvang 20.00uur 

Verloren
Op het feest in het Tramstation (Raadhuisplein) d.d 30 november is een donkerblauwe 
jas XL, merk G-star zoek geraakt / gewisseld.  612469.

oud papier de samenwerkende buurtverenigingen/Vogelvreugd
 Donderdag 6 december wordt door Vogelvreugd om 17.00 uur papier opgehaald.
 Maandag  10 december wordt om 18.00 uur papier opgehaald in wijk 20.



In de Heer overleden
 Onverwacht is in het ziekenhuis in Den Bosch op 80 jarige leeftijd  Era van der 

Heijden overleden.  Ze  was de  dochter  van  Tonna  en  Thid  v.d.Heijden  (den 
Brouwer) Ze was maatschappelijk werkster in Vught en beoefende haar beroep 
met veel toewijding. Ze woonde in St-Michielsgestel. Ze was een uitgesproken 
familiemens en een wereldreiziger.

 Na een  intens  jaar,  vol  zorg,  is  Marie  van  Kessel-van  der  Lee  (Kantje) 
vrijdagnacht rustig ingeslapen. Sinds mei 1966 is Marie weduwe van Janus 
van Kessel  Ze was de zorgzame moeder van Thea (met Simon), Grard† (met 
Trees), Toon,   Gerda (met Wim), Jeanne (met Henk), Frasia (met Toon) en 
Maria (met Piet). Ze stond midden in het leven, was betrokken bij het wel en 
wee van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ze was 77 jaar lid van de KVO, waarvan 12 jaar voorzitter. Ze had oog en zorg 
voor anderen, ze heeft zich hierin onderscheiden en werd daarvoor koninklijk 
onderscheiden.

Mogen zij rusten in vrede 
Eijnderic in Nistelrode.

 Jeugd  van 10 t/m 12 jaar . Wil je ook eens leren mozaïeken en hoe te werken 
met verschillende kleuren tegeltjes? Schrijf je dan in voor deze leuke cursus van 3 
lessen. De eerste les begint op maandag 7 januari 2008 van 15.30 – 17.00 uur. 
Je versiert een spiegellijstje of je kunt kiezen voor een lectuurbak.

 Jeugd van 8 t/m 10 jaar.Extra cursus tekenen. Ook op maandag 7 januari van 
15.30 – 17.00 uur hebben we een extra cursus tekenen van 6 lessen. Hou je ook 
van tekenen en schilderen dan is dit de cursus voor jou…  

 Mozaïeken voor volwassenen. Deze cursus van 6 lessen is zowel voor beginners 
als gevorderden. De beginners maken een dienblad, en de gevorderden mogen 
zelf een (klein) meubelstukje, bijv. een bijzettafeltje of een nachtkastje, meebrengen 
dat ze kunnen decoreren. De eerste les begint op  17 januari 2008 van  20.00–
22.30 uur.

Informatie  /  inschrijvingen  voor  een  van  deze  cursussen:  Ria  v.  Lanen  : 
0412-611055 of kijk op www.eijnderic.nl  

D.V.Dancing Kids      nieuwe 
dansen
Op vrijdag 14 december willen alle leden van D.V.Dancing Kids hun nieuwe dansen 
voor het seizoen 2007-2008 aan alle belangstellenden uit Nistelrode en omgeving laten 
zien in de Pas te Heesch. De zaal gaat om 18.30 uur open. Het programma begint om 
19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis maar uw bijdrage in de 
pet stellen we zeer op prijs.

Wie kan onze dochter helpen?
Wie heeft er tijd om op  de dinsdagmiddag van 14.30 uur tot  + 15.15 uur onze 
dochter, die het syndroom van Down heeft, te helpen na het gymmen? Onze dochter zit 
op  basisschool  ’t  Maxend  (in  de  KanZ)   De  kinderen  gymmen  in  sporthal  “de 
Overbeek”. Na de gym heeft onze dochter hulp nodig bij het douchen en aankleden. 
Daarna gaan de kinderen lopend terug naar school. Voor haar is de loopafstand te 
groot en daarom gaat zij in de buggy mee terug. Voor deze begeleiding krijgt u een 
vergoeding. Wanneer u deze taak op u wilt nemen / voor meer informatie vragen wij u 
contact op te nemen met Claudia:   06-51665974.  (toevallig werken beide ouders op de 
dinsdag)

http://www.eijnderic.nl/


Afrika-Engakoor
 Zaterdag 15 december luistert het Afrika-Engakoor vanaf 19.00 uur “Ravenstein bij 

kaarlicht “ op.
 Tweede Kerstdag (26 december) geeft  het koor om 10.30 uur een concert in 

het”Oud Burgeren Gasthuis”, Prof.Cornelissenstraat 2,in Nijmegen. Het concert is 
voor bewoners, buren en familieleden van “de Stichting Verkaart”.
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