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Vorige  week  is  in  het  parochieblad  (1570)  aandacht 
gevraagd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Het motto is dit jaar “Een kerk is van blijvende waarde”. 
Onder  dat  motto  krijgen in  januari miljoenen  Nederlanders  van  hun 
parochie de vraag om financieel bij te dragen voor de instandhouding van 
hun  kerk  in  de  vorm  van  de  Kerkbijdrage.  Die  gezamenlijke 
geldwervingsactie draagt de naam Kerkbalans. De parochie is iets van 
ons allemaal en wij moeten er dan ook voor zorgen – ook financieel – dat 
zij kan blijven functioneren.

Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan, en de kerk 
is er één van. De plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten en 
een gemeenschap te vormen, zoals vele generaties voor ons. Waar het 
niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een 
plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. 

Wat het leven echt waardevol en rijk maakt, is vaak niet te koop: geloof, 
vertrouwen,  gemoedsrust,  vriendschap,  verbondenheid en  troost. 
Juist die dingen vinden mensen al eeuwenlang in de kerk, ook vandaag 
nog. In de vele geloofsgemeenschappen waar christenen zich verbonden 
voelen  door  de  bijbel  en  het  geloof.  Overal  in  Nederland  komen  ze 
samen, veelal in prachtige kerkgebouwen, door mensenhanden gebouwd 
als “huis van God”.





zaterdag 27 januari        
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Pieta de Veer-Danen en Marinus v.Dijk (verj)
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  en 
fam.Voets-Smits en fam.v.Dinther-Exters

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  en Jo Kerkhof-v.Hoorn

maandag 29 januari          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.Doorn-de Kort en hun overleden kinderen (verj ouders)

woensdag 31 januari 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Hommeles-Pennings en zoon Henk  en Henk v.Kronenburg 
(verj) en Ida v.Geffen-v.Nuland (verj Jan)

donderdag 1 februari 
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek
13.30 uur: EUCHARISTIEVIERING

uit dank bij 25 jarig huwelijk en overleden ouders

zaterdag 3 februari        
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING vormelingen stellen zich voor
 met zang van het Con Fuocokoor

André v.Lanen (trouwdag)
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Ida  en  Harrie  Verstegen  en ouders  v.d.Wetering-v.Nuland  en 
Mark Timmers  en Tien v.d.Wetering († Zevenbergen)  en Gerard v. 
Grinsven(verj)

zondag 4 februari 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan Verstegen en Nellie Verstegen-Roovers  en Thijn en Mien v.d. 
Ven-v.d.Cammen (jgt Mien)  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en 
fam.v.d.Laar en Ria Leenhouwers en Sje Leenhouwers



data parochievergaderingen 2007:
De data van de openbare parochievergaderingen zijn vastgesteld op 26 maart, 
25 juni (afsluiting van het pastorale jaar) en 12 november. De vergaderingen worden 
gehouden  in  de  parochiezaal.  De  leden  van  de  parochievergadering  worden 
vriendelijk gevraagd deze data vast te leggen in hun agenda.

rksv Prinses Irene     quizcompetitie seizoen 2006-2007
Maandag  29 januari a.s.  komen dames 3 korfbal,  heren 6 en een team van 
kaderleden tegen elkaar uit. Aanvang 20.00 uur in de kantine van Prinses Irene. 
Supporters zijn van harte welkom. Ook tijdens deze avond wordt er weer een 
loterij gehouden, waarbij vele mooie prijzen zijn te behalen.

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 op zondag 18 februari kunnen zich 

aanmelden bij Frank v.d. Wielen tel.: 06-51158473.

RKSV Prinses Irene Supportersclub  jeugdtoto (2007)
De opbrengst van de jeugdtoto in week 2 bedraagt € 572,25

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. Er is nog plaats. Dus kinderen 
als je zin hebt om gezellig te komen knutselen bij de Eijnderic schrijf je in… Voor 
info./inschr. Ria van Lanen tel: 611055.

Fanfare St. Lambertus    introductie slagwerk
De Fanfare geeft al een aantal jaren een introductiecursus voor slagwerk. Dit is 
een groot succes. Dat blijkt wel door het aantal deelnemers. In 2007 starten we 
daarom  weer  met  een  nieuwe  introductiecursus  slagwerk.  De  introductie  is 
bedoeld voor kinderen vanaf groep 5, die kennis willen maken met alle mogelijke 
slagwerkinstrumenten.
De +15 wekelijkse lessen van 45 minuten starten op dinsdag  6 februari 2007 
van 19.00 uur tot 19.45 uur. Wil je meedoen laat dan snel iets horen. Voor meer 
informatie kunt u bellen met: Peter Timmers,Stekstraat 17, tel. 612514 / Tiny de 
Vries Weidestraat 16 tel. 612525

Stichting Jeugdbelangen 40 jarig jubileum
Stichting Jeugdbelangen Nistelrode viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Daarom 
willen we onze “ouderwetse” verjaardagsactie nog één keer houden.
Zoals een aantal jaren terug ontvangt u een felicitatiekaart met envelop om een 
bijdrage te kunnen leveren aan SJB, zodat wij  ook in de toekomst vele leuke 
activiteiten kunnen blijven organiseren. De actie wordt gehouden in week 5 (29 
januari t/m 3 februari). Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Weggewaaid en aangewaaid.!!!



• Tijdens  de  storm  is  een  rond  groen  deksel  van  de  composteerbak 
weggewaaid. 

• Een lichtblauw geruit, plastic folie is aan komen waaien. Tel.612733.
 



 

In letterlijke zin is de kerk een baken: een markant herkenningspunt in 
ons  dorp.  De  kerkelijke  gemeenschap  is  ook 
daadwerkelijk  een  houvast  in  het  leven.  Een 
geestelijk  thuis  en  een  onbetaalbaar  sociaal 
vangnet  voor  de  zwakkeren.  Ook  mensen  die 
geen  speciale  binding  met  de  kerk  hebben, 
waarderen de kerk vaak als ontmoetingsplek. We 
komen er samen voor de grote momenten in het 
leven, zoals de doop van een baby, de bevestiging 
van een huwelijk  of  het  samen rouwen om een 
dierbare die is overleden. In de kerk beleven men-
sen de hoogte- en dieptepunten van het leven en 
delen ze met elkaar.

De christelijke kerk heeft  een rijke traditie in  medemenselijkheid en 
naastenliefde. In het omzien naar de naaste: de hulp aan armen en 
minder bedeelden. In bemoediging en troost voor zieken. De kerk heeft 
oog voor eenzamen en ouderen en zet zich actief voor hen in.

Het motto “Een kerk is van blijvende waarde” wil een duidelijk appèl 
doen op de betrokkenheid van mensen bij de plaatselijke parochie (die 
voor hen heel wat waard wil zijn), en daarmee ook op de bereidheid om 
financieel het werk in de parochie te (blijven) dragen. 
Daarom willen we ook in 2007 de actie  Kerkbalans warm bij u aan-
bevelen. De jaarlijkse actie waarmee u bijdraagt aan de voortgang van 
het  werk  in  uw  eigen  parochie. Uw  bijdrage  is  hard  nodig  voor  de 
instandhouding van alle  activiteiten in  onze parochie.  De kerk moet 
bestaan van wat wij geven !

Vele parochianen hebben in  het  verleden te kennen gegeven dat  zij 
door  een  periodieke  kerkbijdrage  de  lasten  van  onze  parochie  mee 
willen helpen verlichten.
Daarnaast  is  er  een  grote  groep  parochianen  die,  hoewel  ze  geen 
toezegging gedaan hebben, toch jaarlijks hun steentje bijdragen. 
Mocht u ook bereid zijn tot een bijdrage dan kunt u deze storten op een 
van onderstaande rekeningnummers.
Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van de kerkbijdrage, dan kunt 
u contact opnemen met Wim Leijen, Weijen 10, tel. 612269. Voor uw 
bijdrage zegt de parochie u hartelijk dank.
U  kunt  uw  bijdrage  storten  op  bankrekening  1371.07.412  t.n.v.  Pastorale  
Eenheid Gezinsbijdrage Nistelrode of op giro nr.1127131 t.n.v. voorzitter pa-
rochiebestuur  H.Lambertus te Nistelrode onder vermelding van kerkbijdrage 
2007.
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