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Het  woord  KERKBALANS zal  u  bekend  voorkomen. 
Met dat woord doen de grote kerkgenootschappen van 
ons land jaarlijks een beroep op haar leden voor een 
geldelijke bijdrage, de zogenaamde KERKBIJDRAGE.

Deze bijdrage is hard nodig om de plaatselijke kerk - de 
parochie  -  goed  te  kunnen  laten  functioneren.  Elke 
parochie  heeft  als  taak  de  verkondiging  van  Jezus 
boodschap en van daaruit de zorg voor de medemens, 
dichtbij en veraf.

Hiervoor zijn mensen en gebouwen nodig.
Naast de vele vrijwilligers die in de parochie werkzaam 
zijn,  heb je ook bepaalde beroepskrachten nodig,  die 

betaald  moeten  worden:  de  pastoor  bijvoorbeeld,  maar  ook  dirigenten  en 
organisten.
De parochie moet daar de financiën voor opbrengen; zij krijgt geen subsidie, zij is 
helemaal afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van haar leden.

Via de KERKBIJDRAGE willen mensen die “geloven” de moeite waard vinden, 
uitdrukking geven aan hun medeverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van 
de parochie.
Rekeningnummer rabo:  1371.07.412 t.n.v.Pastorale Eenheid Gezinsbijdrage Nistelrode o.v.v. Kerkbijdrage 
giro 1127131 t.n.v.voorzitter parochiebestuur H.Lambertus



zaterdag 20 januari        
16.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor

jgt Peer v.d.Heuvel, Mieke v.Grinsven en zoon Harrie
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

met het Vocaal Ensemble Uden o.l.v. Ben Dikkers 
Marcel v.Rooij, Stien v.Rooij-Verstegen, Dorus v.Rooij en André  en mg 
Harrie v.d.Heijden  en ouders Hendriks-v.Uden (hun verjaardagen)  en   
ouders v.d.Wetering-Exters en familie  en André en Dina v.d. Rakt-v.d. 
Westen  en Marietje v.d.Sande-Verhagen  en Mien v.Dijk-v. Houtum  en   
Martien v.Driel, overl.ouders v.Driel en overl.ouders v. Casteren  en Toi 
Verstegen-Timmers  (haar  verj)  en Grard  Jansen  en  Lien  Jansen-de 
Dekker en ouders Smits-v.d.Velden (verj) en  16e jgt Johan v.Tilburg

zondag 21,januari 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Dora v.d.Heijden-v.d.Heuvel en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. 
v.d.Laar en Ria Leenhouwers 

maandag 22 januari          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders v.d.Broek-v.Delst en zoon Martien  en uit dankbaarheid bij 
12½  jarig huwelijk , Thé v.Grunsven, Bert Loeffen en ouders Smits-v.d. 
Heijden  en ouders  Smits-Klaassen,  voor  Ria  en  Piet  en  bijzondere 
intentie en Jan v.Lith (verj)  

woensdag 24 januari   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan Smits

donderdag 25 januari   
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 27 januari        
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Pieta de Veer-Danen 
19.00 uur: GEBEDSDIENST met zang van het dameskoor

Marinus v.Nuland (verj) en jgt Maria de Bie-Beems, Antoon de Bie (verj) 
en kleindochter Sabine en Hendrik en Johan Kerkhof en overl.fam. 
en Driek Verstegen (verj Truus) en ouders Hendriks-Dirks, dochter Riek 
en zoon Martien (verj moeder) en ouders v.d.Burgt-Ruijs (verj moeder) en   
Grad Bevers en jgt Bert v.d.Middegaal 

zondag 28,januari 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

Jos v.Gogh en zoon Leo en jgt overl.fam.v.Duijnhoven-v.Dijk en Marietje 
v.d.Wetering-v.d.Heijden(verj)  en 3e jgt  Martha v.d.Broek-Verkuijlen  en   
Martien v.d.Wetering en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d.Laar 
en Ria Leenhouwers 

kinderkoor.



 Op 20 januari is de gezinsviering   om 16.00 uur   ( i.p.v. 19.00 uur)!!!

kerstwensen in de kerstwensboom.
181 kerstwensen hingen in de kerstwensboom of lagen bij de kerststal in de kerk. 
Mooie tekeningetjes en wensen van kinderen voor  ons allemaal,  voor  zieken en 
familie. Enkele wensen willen we aan u overbrengen: ik wens vrede op aarde  ik 
wens dat iedereen gelukkig is ik wens nooit meer een oorlog  ik wens dat Jezus 
nog leefde  ik wens dat iedereen vriendelijk is tegen elkaar ik hoop dat opa snel 
beter wordt ik wens dat de pastoor niet ziek wordt. Alle kinderen bedankt voor jullie 
bezoek aan de kerststal en voor jullie lieve wensen.

rksv Prinses Irene quizcompetitie seizoen 2006-2007
Maandag 21 januari a.s. komen dames 2 korfbal, heren 3 en een team van scheids-
rechters en zondagdienst  tegen elkaar uit  Aanvang 20.00 uur in de kantine van Prin-
ses Irene. Supporters zijn welkom. Tijdens de avond wordt er een loterij gehouden 
waarbij vele mooie prijzen zijn te behalen.

Eucharistieviering m.m.v.Vocaal Ensemble Uden 20 januari
Zaterdag 20 januari om  19.00 uur wordt de eucharistieviering verzorgd door het Vo-
caal Ensemble Uden o.l.v. Ben Dikkers. Er worden liederen gezongen van de Franse 
componisten Francis Poulenc en Maurice Duruflé en Marcel Dupré. Medewerking aan 
de viering wordt ook verleend door de alt: Cileke Angenent.

Carnavalsstichting “de Wevers    optocht/er zijn nog kaarten!
• Er zijn nog enkele kaarten te koop voor de eerste pronkzitting, op 27 januari in 

sporthal “de Overbeek”. Verkoopadres: Slijterij Nelissen.
• Deelnemers aan de carnavalsoptocht zich aanmelden bij Frank v.d. Wielen tel.: 

06-51158473.

Uitvoering Efkes Jonger                          21 januari
Toneelvereniging Efkes Jonger bestaat dit jaar 10 jaar en voert weer twee voorstel-
lingen op,  Raspaardjes & Belle en het  beest.  Dit  zijn  voorstellingen voor en door 
kinderen.  Datum:  21  januari.  Tijd:  13.30uur  en  19.00uur.  Locatie:  partycentrum 't 
Maxend. Kaartverkoop: € 3,50, aan de kassa of voorverkoop bij Slagerij v Kessel. 

KVO   jaarvergadering
Maandag 22 januari houdt de KVO om 20.00 haar jaarvergadering in het Dorpshuis.

De Eijnderic             knutselworkshop op woensdag 31 januari
Woensdag 31 januari  van 14.00 uur  tot  16.00 uur  organiseert  De Eijnderic  voor 
kinderen van 5 t/m 8 jaar een knutselworkshop. Voor informatie en inschrijven kunt u 
contact opnemen met Ria van Lanen, tel.611055.

De Oranjewever    Vogelbeurs
Op zondag 21 januari houden we onze vogel-en-klein-dieren-ruilbeurs. De beurs is in 
de Riethoeve,Lendersgat 1 te Vorstenbosch. De beurs is  om 09.00 uur open

RKSV Prinses Irene Supportersclub                  jeugdtoto  
(2007)

De opbrengst van de jeugdtoto in week 1 bedraagt € 630,75

Balletstichting Nistelrode   ledenstop



In verband met  onze voorstelling in Theater de Lievekamp op 9 en 10 juni  a.s. 
hanteren wij een ledenstop. Nieuwe leden zijn na de zomervakantie  weer welkom.

Computercursussen     OCG
Volgende week beginnen er weer nieuwe computercursussen: Introductie computer-
gebruik en Digitaal fotograferen. Informatie en aanmelden bij:  Jos vd Bogaart. tel.nr: 
 612192

De wereldwinkel ruimt op vanaf 10 januari!



In de Heer overleden
 Thuis op de Kerkhoflaan is -omringd door zijn vrouw en hun kinderen Manfred, 

Angela  en  Bianca-  Martien  v.Herpen overleden,  67  jaar  oud.  Hij  is  lang 
timmerman op de bouw geweest en toen hij het rustiger aan moest doen, zag je 
hem druk met bloemen en planten in zijn tuin bezig. Hij luisterde graag naar 
muziek en in zijn jonge jaren bezocht hij graag concerten. In het paviljoen had hij 
fijne contacten en kon zich uitleven in het biljartspel.

Zijn kleinkinderen Dennis en Jordy hielden hem jong van hart.
Moge hij rusten in vrede

Peutermaand   in de bibliotheek
Woensdagochtend 24 januari staan voor alle peuters en ouders uit Nistelrode de 
deuren van de bibliotheek open.  Van 10.00 tot 11.30 is er een inloopochtend waarbij 
kennis  kan  worden  gemaakt  met  het  aanbod van  de bibliotheek.  Met  een  klein 
verteltheater wordt om 10.30 uur het prentenboek van het jaar, Kleine Kangoeroe, 
voorgelezen.  Voor  ouders  is  er  een  presentatie  met  boeken,  tijdschriften  en 
speelleermaterialen, gelegenheid om vragen te stellen, ideeën op te doen, de nieuwste 
(voorlees) boeken te bekijken etc. Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Alle peutertjes die tijdens deze ochtend(gratis!)lid worden van de bibliotheek 
krijgen, zo lang de voorraad strekt, een klein kangoeroeknuffeltje, cadeau.

uitnodiging voor Lieddag Harderwijk 2007
Vanwege het succes van de vorige keer wordt op 10 maart 2007 in de Catharinakerk 
Maerlantlaan 1, te Harderwijk voor de 2e keer een Lieddag georganiseerd i.s.m. de 
stichting Nieuw Liedfonds. De dag staat onder de leiding van dirigent / componist Tom 
Löwenthal, m.m.v. pianist Henri Heuvelmans.  Een lieddag is bedoeld voor iedereen 
die van zingen houdt. O.l.v. een dirigent en begeleid door de piano worden liederen 
ingestudeerd en daarna 4 stemmig gezongen. Vanaf 09.30 uur is de kerk open en het 
instuderen van de liederen begint om 10.00 uur. Vanaf 15.30 uur zullen we samen met 
het koor Panta Rhei van de Catharinakerk de dag afsluiten. Kosten € 10,00 inclusief 
koffie,  thee,  soep  en  koorpartituren.  Lunch  zelf  meenemen.  Aanmelden (naam, 
woonplaats en zangstem), uiterlijk 1 maart 2007 en informatie over de lieddag Harderwijk 
bij:  Ellen  Kempers  0341  420706  ellenkempers@12move.nl of  Agri  Graus, 
baa.graus@planet.nl 0341 413285. Na aanmelding ontvangt u geen bevestiging.

Rode Kruis vakanties
Vakantie is niet voor iedereen weggelegd. Niet bijvoorbeeld voor mensen die zichzelf 
niet  kunnen  verzorgen.  Daarom  organiseert  afdeling  “Het  Maasland”  van  het 
Nederlandse Rode Kruis voor hen aangepaste vakanties.  Iedereen die meent voor 
zo’n vakantie in aanmerking te komen kan zich hiervoor inschrijven. De eerstvolgende 
Rode Kruis vakantieweek is van maandag 11 juni t/m zaterdag 16 juni 2007 in Hotel 
“Het Hoge Duin” te Wijk aan Zee. Naast een eigen bijdrage, vergoedt het Rode Kruis 
een deel van de kosten. Voor deze vakantiemogelijkheid kan men zich  schriftelijk   
aanmelden bij: afdeling “Het Maasland” van het Nederlandse Rode Kruis p/a Mevr.M. 
Vos, Van Deventerstraat 8, 5344 KC Oss. De schriftelijke aanmelding dient uiterlijk 28 
februari 2007 in bezit van het Rode Kruis te zijn. Na aanmelding krijgt u tussen 15 
maart en 15 april een bevestiging van de aanmelding en een instructie met betrekking 
tot de verder te volgen procedure. Hoewel we graag iedereen een vakantie gunnen, 
kunnen we natuurlijk vooraf geen garantie geven dat iedereen die zich aanmeldt ook 
mee kan.

Haalover data  gouden  -  /  diamanten 
huwelijken

http://lw12fd.law12.hotmail.msn.com/cgi-bin/addresses?&curmbox=F000000001&a=b1142ce0b87c2d07d7d704cec1990e2f##
mailto:ellenkempers@12move.nl


De redactie vraagt de data van gouden – en diamanten huwelijken door te geven, in-
dien men er prijs op stelt dat er een verhaal in Haalover komt. 
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden bij Piet v.Nuland, tel. 611983
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