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Over enkele dagen vieren we het  kerstfeest.  De kerstbomen 
zijn  gezet.  Dorpen  en  steden  zijn  stemmig  versierd.  De 
voorbereidingen voor het kerstdiner zijn getroffen en we kopen 
attenties voor de mensen die ons dierbaar zijn.  In de kerken 
komen straks mensen bij elkaar om de geboorte van Jezus te 
herdenken  en  om  te  luisteren  naar  zijn  boodschap  voor  de 

wereld. Deze boodschap heeft zoveel zeggingskracht dat ook nu nog, na 
ruim tweeduizend jaar, vele miljoenen mensen over de hele wereld het de 
moeite  waard  vinden  om naar  die  boodschap  te  luisteren  en  deze  aan 
elkaar  door  te  geven.  De  kern  van  de  boodschap  is  dat  we  onze 
medemensen moeten liefhebben, ongeacht afkomst, kleur of ras en dat we 
respect  moeten  hebben  voor  het  leven  op  deze  aarde  in  al  zijn 
verschijningsvormen.
Ook in de kerken van Nistelrode en Vorstenbosch zal tijdens de kerstdagen 
stil worden gestaan bij de geboorte van Jezus en zijn boodschap voor de 
wereld. En natuurlijk zullen de kerken feestelijk versierd zijn en zal er door 
koren worden gezorgd voor stemmige zang.
In de groene folder  die  iedereen inmiddels  heeft  ontvangen vindt  u een 
overzicht  van  alle  vieringen  tijdens  de  kerstdagen.  Voor  deze  vieringen 
wordt u van harte uitgenodigd.
Bestuur en pastoraat van de parochies Nistelrode en Vorstenbosch wensen 
u een zalig kerstfeest!



zaterdag  22 december  VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 

Cor v.d.Wetering (nms bewoners Kerkhoflaan) en Mien v.Dijk-v.Houtum
19.00uur: KERSTCONCERT:met  medewerking  van Gemengd  Koor,Dameskoor, 

Seniorenkoor,Gelegenheidskoor Vorstenbosch en de Fanfare.

zondag 23 december                     VIERDE ZONDAG VAN DE 
ADVENT

09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 
mg Bert Ketelaars en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en   
Ria Leenhouwers 

maandag 24 december          KERSTAVOND
17.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor

ouders Theodorus v.Lith-v.d.Wetering en Joke (verj)  en ouders v.d. Akker-
Hendriks (verj vader, 39ste jgt vader en 21ste jgt moeder) en André  v.Rooij en 
overl.fam.v.Rooij-Verkuijlen en Nard en Mien Pennings, Gerrit v.d.Heijden en 
Riek Schouten

19.00 uur:GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor
Jos en Sjannie Langens-Rijkers en Toon v.d.Heijden (Achterstraat)

21.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang het Con Fuocokoor
Petra Hurkmans-Ondersteijn  en Gien en Piet Bevers-v.d.Hogen en Angela 
Bevers-v.Helvoirt  en Cor v.Dijk en overl.ouders v.Dijk-v.Hinthum en Dirk v.d. 
Wetering

23.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het Gemengd koor
Wim Hoes  en Vera, Anna, Rafaëla,, Valentina en Gerardus Welerubun en 
Petra v.d.Haasten  en Miek v.d.Heijden-Fransen en Rinus de Kok  en Frits 
Snik, overl.ouders, families Snik en de Jong, Nico v.Lokven en Lenie en Pieter 
v. Dongen en Thé v.Grunsven en Jan Potjes en Stanneke v.Herpen, ouders 
Sommers-v.d.Wielen en Pieter en fam.v. Herpen-Meijer en Jan Schouten

dinsdag 25 december       EERSTE KERSTDAG
08.00 uur::EUCHARISTIEVIERING met samenzang van kerstliederen

ouders Vissers v.d.Laar  en overl.ouders Egelmeer-v.Dinther en v.d.Heijden-
Verstegen, zoon Martien, dochter Gerda, schoondochter Ans en Janus en 
Driek Verstegen en ouders v.Uden-Broeren

09.30 uur::EUCHARISTIEVIERING met zang van het Gemengd koor
ouders v.d.Elsen-v,Katwijk en ouders Verhoeven-v.Rooij en Theo v. Santvoort 
en overl.ouders Martien Voets  en Hendrika v.Liempt  en Gerard v.d.Wielen 
(sterfdag) en overl.fam.v.d.Wielen en fam.de Laat  en Piet en Wilhelmina v. 
Uden-Ketelaars, zonen Gerard en Christ

16.00uur:: “Molukse”EUCHARISTIEVIERING

woensdag 26december          TWEEDE 
KERSTDAG

09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor
jgt Jolan v.Dijk en overl.familie Martien v.Dijk-Donkers  en Hendrik v. Uden, 
Anja  Verstegen-Swinkels,  Cis  v.d.Heijden-Groenen,  Marijke  Bisschop-v.d. 
Heijden  en Francine Ruijs(haar  verj),  overl.ouders Ruijs-v.Herpen en Bert 
Loeffen



16.00 uur: “Poolse mis”

donderdag 27 december     
10.30 uur:EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag      29 december              
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 



zaterdag      29 december      
19.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

Bert  Ketelaars  (nms  KBO)  en Martien  Verwijst  (nms  KBO)  en Cor  v.d. 
Wetering (nms de stijldansgroep) en Toon v.d.Donk (zijn verj) en overl. familie 
v.d. Donk en overl. fam.v.d.Bogaart  en zr. Adelarda Gijsbers (haar verj) en 
overleden familieleden

zondag 30 december      
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 

Jas en Kee v.Rooij  en fam.Kerkhof-Bevers en Jo Kerkhof-v.Hoorn  en mg 
Johan v,Hoeij, Nelly v.Heoij-Lunenbrug en Riek v.Hoeij-v.Schijndel  en 3e jgt 
Maria Cuijpers-Biemans (verj)  en ouders v.Santvoort-Hendriks (jgt vader) en   
Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

maandag 31 december  
OUDJAAR

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

dinsdag 1 januari   NIEUWJAAR
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING
16.00 uur: “Poolse mis”

Extra openingstijden  van de Werelwinkel in december
 Donderdag  20 december is de winkel open vanaf 10.00 tot 17.00 uur en op 

maandag 24 december is er een extra openingstijd van 10.00 tot 15.00 uur.
Wist u dat in de Wereldwinkel de Artbag, de bekende shopper van organisatie STOP 
AIDS NOW te koop is?Met de koop van deze shopper, waarvan de opbrengst naar  
ontwikkelingslanden gaat, steun je de strijd tegen aids.  

Afrika-Engakoor
Tweede Kerstdag (26 december) geeft het koor om 10.30 uur een concert in het”Oud 
Burgeren Gasthuis”, Prof.Cornelissenstraat 2,in Nijmegen. 
.

activiteiten van “Efkes Jonger”
- 28 december en 2 januari organiseert de toneelvereniging “Efkes Jonger”  van 15.00 

uur tot 17.00 uur een sprookjesmiddag in de bibliotheek van Nistelrode.  
• Kinderen ontmoeten er echte sprookjesfiguren! Er wordt voorgelezen en kinderen 

kunnen zich laten schminken! Tevens is er een kleurwedstrijd. 
- 20 januari zijn de voorstellingen van “Efkes Jonger”. Tijdens de sprookjesmiddagen 

in de bibliotheek zijn de kaartjes voor deze voorstellingen al te koop. 

Nieuwjaarsreceptie van  R.K.S.V. Prinses Irene\
Op 1 januari 2008 ,vanaf 16.00 uur houdt Voetbal-/Korfbalvereniging R.K.S.V.Prinses 
Irene haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het jaar luiden we in met live muziek van “Paul 
Remon one-man-show”, een  hapje  en een  drankje  en de  verkiezing  van sportman/ 
sportvrouw van het seizoen 2007. Iedereen is van harte welkom.

c.s “de Wevers” kaarten  voor de eerste weverszitting



Er zijn nog toegangskaarten te koop zijn voor de eerste weverszitting (12 januari). De 
kaarten worden verkocht bij slijterij Nelissen.

Zoek
Heeft  iemand  in  de  nacht  van  1  december  bij  “het  Tramstation”  per  ongeluk  een 
lange zwarte Protestjas meegenomen? Neem svp contact op met  617171!   Bedankt

oud papier Stichting Vrienden van onze Missionarissen. 
Donderdag 20 december wordt vanaf 12.00 uur oud papier opgehaald in het buitenge-
bied Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en de Zwarte Molen.



Kerstconcert in onze kerk 
Zaterdagavond 22 december wordt in onze kerk een Kerstconcert gehouden. Er wordt 
aan deelgenomen door het  Seniorenkoor, Dameskoor St Lambertus, het Gemengd Koor 
en het gelegenheidskoor uit Vorstenbosch. Elk koor zingt twee liederen.  Zij kunnen laten 
horen wat zij met Kerstmis op het repertoire hebben staan. Natuurlijk worden er ook 
samen met de bezoekers kerstliederen gezongen. Het koperkwartet  van de fanfare 
neemt eveneens deel aan de uitvoering. Verder treden er 2 solisten op: éen met zang en 
één op het orgel.
Het  programma  wordt  afgewisseld  met  een  kerstverhaal  en  er  wordt  een  gedicht 
voorgedragen. Ook wordt de kerstwensboom geïntroduceerd. Tijdens de kerstdagen 
kunnen de kinderen wanneer zij een bezoek aan de kerststal brengen, hun kerstwensen 
in de boom hangen.
De kerk is al helemaal in kerstsfeer. De kaarsjes voor de ramen branden en de grote 
kroonluchter met kaarsen is aan. Na afloop van het Kerstconcert wordt achter in de kerk 
een kopje koffie, thee of warme chocomel aangeboden.
Het Kerstconcert begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte 
welkom.

kerkcollecte in het a.s. weekend
Komend weekend zal in de vieringen van zaterdag 16.00 uur en zondag 09.30uur 
gecollecteerd worden t..b.v. Solidaridad. De meeropbrengst is voor Solidaridad,de 
Mayabevolking in noordwest-Guatemala. 

uitbrengen van het parochieblad met Kerstmis en Nieuwjaar
Onze trouwe bezorgers zijn gewend om steeds op de dinsdag het parochieblad te 
ontvangen om het blad te bezorgen in de wijk..Kerstmis en Nieuwjaar vallen dit jaar op 
een dinsdag. Het parochieblad nummer 1619 wordt  om die reden op maandag 24 
december gedrukt en nummer 1620 op maandag 31 december en bij de bezorgers 
gebracht.

Mededelingen van het kinderkoor
• De kinderen van het kinderkoor worden op kerstavond 24 december om kwart vóór 

5 in de kerk verwacht. Zij zingen in de gezinsviering van 17.00 uur en van 19.00 uur. 
Tussen de beide vieringen komen de kinderen niet thuis. 

• Na deze vieringen begint voor de kinderen van het kinderkoor de vakantie. We 
starten op zaterdag 12 januari weer met de repetitie. 

• Kinderen, vanaf groep 4, die graag zingen zijn natuurlijk altijd welkom om mee te 
doen. We oefenen op zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur in de parochiezaal bij de 
kerk.

de parochie stelt orgeltjes te beschikking
Onze beide parochies willen orgeltjes ter beschikking stellen aan de parochianen die 
daar belangstelling voor hebben. Vorstenbosch heeft  twee orgels in de aanbieding en 
Nistelrode één.   
Wanneer u belangstelling hebt voor een van de orgels kunt u contact opnemen met Jan 
van der Linden (0412-611296 jevdlinden@home.nl Nistelrode,) of Jo van der Spank,   
 0413-341612 j.v.d.spank3@kpnplanet.nlVorstenbosch).Bij  drie  gegadigden of 
meer, wordt er geloot wie orgeltje 1, orgeltje 2 en orgeltje 3 mee kan nemen.

mailto:j.v.d.spank3@kpnplanet.nl
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Kletsavond Nistelrode                                                             in partycentrum 't  
Maxend
Bij partycentrum 't Maxend wordt op donderdag 10 januari de 8e kletsavond gehouden 
met verschillende topartiesten & muzikale ondersteuning van kapel “de Durzakkers. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur ,aanvang 20.00 uur.
Entree € 9,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij "t Maxend 611251.

 


