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Rkkerk.nl, 19 januari 2007 - Tijdens zijn jaarlijkse toespraak tot het Corps Diplomatique 
heeft paus Benedictus XVI op 8 januari gezegd dat het “verergerende schandaal van 
de honger onacceptabel  is  in een wereld die  de hulpbronnen, de kennis  en de 
middelen heeft  om die honger te beëindigen”. Dit zet de mensen ertoe aan hun  
“levensstijl te veranderen, en het herinnert ons aan de urgentie om de structurele 
oorzaken te elimineren van wereldwijde economische disfunctie”, aldus de paus. 

Hij nodigde “de leiders van de rijkste landen uit de nodige stappen te ondernemen om 
te verzekeren dat arme landen, die vaak een overvloed aan natuurlijke rijkdommen 
bezitten, kunnen profiteren van de opbrengsten van goederen die hen toekomen”.
 
In  dezelfde  toespraak  drukte  paus  Benedictus  XVI  zijn  bezorgdheid  uit  over  de 
“moeilijkheden bij  de onderhandelingen over conventionele wapens en massaver-
nietigingswapens”,  en  over  de  “toename  van  de  wereldwijde  militaire  uitgaven”. 
Volgens Benedictus XVI moeten “kwesties rond veiligheid, verergerd door terrorisme – 
iets dat volstrekt veroordeeld moet worden – benaderd worden vanuit een wereldwijd 
en vooruitziend perspectief”.

Onder de vele onderwerpen die de paus verder aansneed noemde hij ook het gebrek 
aan steun voor organisaties die zich bezig houden met “humanitaire crises”. Deze 
hebben “meer ondersteuning nodig, zodat ze uitgerust zijn om bescherming en hulp te 
bieden  aan  de  slachtoffers”.  Emigratie  is  een  ander  onderwerp  dat  Benedictus 
bezighoudt, aangezien “miljoenen mannen en vrouwen gedwongen zijn hun huis of 
hun geboorteland te verlaten vanwege geweld of om waardiger levensomstandig-
heden  te  zoeken”.  Verder  sprak  hij  zijn  bezorgdheid  uit  over  “de  aanhoudende 
aanvallen op het leven, van conceptie tot de natuurlijke dood” die plaatsvinden. De 
paus sprak voor de ambassadeurs van de 175 landen waarmee de Heilige Stoel 
diplomatieke banden onderhoudt. 



zaterdag 10 maart   DERDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD       
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

Nol  en  Clasien  Romijnders  en  Bert  en  Doortje  v.Sleeuwen  en ouders 
Sommers-v.d.Biezen  en  overl.kinderen  en Efraim  Setubun,  Feliciana 
Setubun-Ohoiwutun (nms A.Warawarin en kinderen Setubun)

19.00 uur: GEBEDSVIERING 
10e jgt Johan Timmers, Anna Timmers-v.Dijk, dochter Lia en schoonzoon 
Jan en mg Ida en Harrie Verstegen en mg Jaan v.d.Elzen-v.Rooij  en mg 
Dientje Geurden-Klaassen en Jaske Geurden en Marietje v.Lieshout-Wolf 
en zoon André (verj André) en André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen (jgt pa) 
en ouders v.d.Cammen-v.Eenbergen  en ouders Vestegen-v. Schaijk (verj 
pap) en Bertus Steenhuis en schoonzoon Kees en Bert y v.d.Akker en Mina 
v.d.Akker-v.d.Wetering  en Piet en Kea Exters  en Riek Schouten-Verbrug-
gen en jgt Frans v. Venrooij en Tineke v.Venrooij-v.Santvoort (nms kinderen 
en kleinkinderen) en jgt Cis v.d.Heijden-Groenen en Marijke Bisschops-v.d. 
Heijden (verj) 

zondag 11 maart      DERDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Petronella Timmers-Vogels (verj) en Maria Ploegmakers-Frije en Harry v.d. 
Heijden (nms de kaartclub) en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. 
Laar en Ria Leenhouwers en overl.ouders v.Eenbergen-v.d. Boom en zoon 
Lenard en overl.familie Nuijen en fam.v.d.Ven

maandag 12 maart          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Hendrikus de Mol-v.d.Velden, Jo v.Zeeland en dochter Mariëlle en   
jgt Bernard en Cornelia v.Geffen en jgt Tien v.d.Heijden, zonen en Piet  v. 
Kessel

woensdag 14 maart 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Bertie en Léon v.d.Middegaal (verj vader)

donderdag 15 maart   
10.30 uur: EUCHARIISTIEVIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 16 maart  
15.00 uur: EUCHARIISTIEVIERING

huwelijk van Denny Molenaar en Daisy v.d.Wert en doop van Jay.

zaterdag 17 maart       VIERDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING MET TOEDIENING VAN HET VORMSEL

met zang van het kinderkoor en het Con Fuocokoor
ouders v.Lierop-de Leeuw, Piet, Lenie en Fred en opa Pittens, oma v. Dijk 
en nichtje Manoek (nms Rosan) en oma Catharina Gokke-Wulf (30ste jgt, 
Björn) en opa Tinie v.Oss (Judith) 

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING MET TOEDIENING VAN HET VORMSEL
met zang van het kinderkoor en het Con Fuocokoor
Grad Bevers  en Dorus en Mieke v.Asseldonk-v.d.Wetering, kinderen en 
kleinkind  en jgt Harrie v.d.Heijden  en 1ste jgt Mien v.Dijk-v.Houtum (nms 



Wim, kinderen en kleinkinderen) en Theodorus Kerkhof, familie Martens en 
Carrasco en Bep en Harrie v.Delst en Peter Bosch (Tom) en  opa Piet v.d. 
Burgt (Marlon) en Wim en Truus v.Hal en Kees Cuijpers (Manon) en opa en 
oma Laurenssen (nms Pierre en René) en opa v.Niftrik en tante Henriëtte 
(Liz) 

zondag 18 maart      VIERDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Martha v.d.Broek-Verkuijlen (verj)  en Jan Verstegen en Nellie Verstegen-
Roovers en jgt Cornelis Pennings en zus Wilhelmina en 4e jgt Toon Vissers 
en jgt ouders v.Nuland-v.d.Heijden en Albertus en Cornelia Kling-Derks en 
fam.v.d.Laar en Ria Leenhouwers en Annie Vogels-v.Nuland

wordt zondag 11 maart gedoopt . 
 Chenoa, dochter van Jocherm Rothengatten en Resnate Farneubun

Onderweg naar Pasen.
Wat is de Bijbel voor een boekwerk? Wat voor beeld hebben we van God?
Wat was er aan de hand met de Emmaüsgangers? Wil je met elkaar in gesprek over 
zo’n soort vragen? Meld je dan aan voor de gespreksbijeenkomsten op 13 maart, 27 
maart en 10 april. Aanmelden: tel: 0412-611795, 0412-612727, 0413-342601.

aanvangstijd Avondwake op maandag en woensdag is gewijzigd
In verband met de avondmis is de aanvangstijd voor de Avondwake op maandag- en 
woensdagavond  gewijzigd.  Voortaan  begint  de  Avondwake  op  maandag  en 
woensdag om 20.00 uur. De overige dagen blijft de aanvangstijd 19.00 uur.

wereldjongerendag op 1 april
Op Palmzondag (1 april) vindt de 22e Wereldjongerendag in de bisdommen plaats. In 
alle bisdommen, ook in Nederland, vinden activiteiten voor jongeren plaats.
In het bisdom Den Bosch is voor jongeren tussen 15 en 30 jaar een tweedaags 
programma in Eindhoven georganiseerd. Zaterdag 31 maart begint met een tocht van 
de Brigidakerk in Geldrop naar Eindhoven, waar het theaterstuk Change met zang en 
dans wordt opgevoerd. Overnachting vindt plaats bij gastgezinnen. Zondag is er een 
internationaal  morgengebed.  Ook  volgen  workshops  en  een  vooruitblik  op  de 
Wereldjongerendagen  van  2008  in  Sydney.  In  het  middagprogramma  is  een 
ontmoeting met ‘vraag-en-antwoord’ voorzien met mgr. Hurkmans. Na een plechtige 
Palmzondagviering volgt ter afsluiting een diner. 
Kosten € 15 p.p. Inschrijven via jongeren@bisdomdenbosch.nl  

Afrika-Engakoor

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl


Zondag 11 maart zal het Afrika-Engakoor in Tilburg gaan zingen. Zij zal de kerkdienst 
van 10.00 uur opluisteren in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.

“Uitverkocht” in de bibliotheek
Vrijdag 9  maart  aanstaande vertoont  Marie-José van der  Linden de animatiefilm 
"Uitverkocht" in de bibliotheek van Nistelrode. Er zijn  geen  kaarten meer voor de 
eerste voorstelling van 20.15 uur. Om 21.15 is er een tweede voorstelling. Wij raden 
iedereen die wil komen kijken dringend aan gratis een kaartje te reserveren.
De film verhaalt over de voormalige winkel van haar ouders aan het Laar.

Prinses Irene Quizcompetitie finale
Vrijdag  9  maart  a.s.  zijn  in  de  kantine  van  Prinses  Irene  de  finales  van  de 
quizcompetitie 2006 - 2007. Om 20.15 uur is het de beurt aan de 15 quizers, die in de 
voorronden de meeste punten hebben behaald. Om 21.15 uur begint vervolgens de 
finale tussen dames 1 voetbal,  heren 5 en heren 8.  Iedereen is weer van harte 
welkom. Na afloop is de trekking van de loterij .

RKSV Prinses Irene Supportersclub               jeugdtoto 
(2007) 

De opbrengst van de jeugdtoto in week 8bedraagt € 493,50

oud papier         samenwerkende buurtverenigingen
0p maandag 12 maart wordt vanaf 18.00 uur in wijk 20 papier opgehaald.



In de Heer overleden
 Na een kort ziekbed is op 77-jarige leeftijd Tineke van Venrooij- van Santvoort, 

Loo overleden.  Al  vroeg verloor  ze haar man Frans.  Ze was moeder van 4 
dochters (Margriet, Henny, Marianne, Ellen) en 3 zonen (Peter, Jan, Richard). Ze 
voelde zich het  gelukkigste temidden van haar kinderen en kleinkinderen.  Ze 
stond midden in de Nistelrodese gemeenschap. Ook beleefde ze veel plezier met 
het fietsen, kaarten en op vakantie gaan met haar vriendinnen.  

 Plotseling overleden is  André Raijmakers,  Wilhelminastraat.  Hij  was 76 jaar. 
Getrouwd met Mia Guns en vader van Peter en Jaco, opa van Kim en André. Tot 
zijn VUT werkte André in het familiebedrijf Bouwbedrijf Raijmakers. Ook daarna 
was hij hulpvaardig, waarbij zijn vak als timmerman en meubelmaker goed van 
pas kwam. Het werken met hout was zijn lust en zijn leven.

Mogen zij rusten in vrede.

aanmelden van nieuwe leerlingen op basisschool ‘t Maxend
Maandag 12 maart om 20.00 uur wordt er een informatieavond gehouden voor 
ouders die hun kind aan willen melden op basisschool ’t Maxend” De aanmelding 
geldt voor schooljaar 2007/2008. De informatieavond is in de hal van “de KanZ”. Er 
wordt met u van gedachten gewisseld over hoe er gewerkt, geleerd en gespeeld wordt 
op basisschool ‘t Maxend.

Stichting HAFA-Opleiding Fanfare St. Lambertus     workshop blaasinstrumenten
Wegens blijvende belangstelling starten we weer met een workshop blaasinstrumen-
ten. De workshop is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5, die kennis willen maken met 
alle blaasinstrumenten, die bij de fanfare worden gebruikt. Daarnaast krijg je ook wat 
algemene muziekkennis en worden er met de blokfluit enkele liedjes geleerd. De work-
shop bestaat uit +15 lessen van  elk 45 minuten. informatie:Peter Timmers,Stekstraat 
17,tel.612514 Tiny de Vries, Weidestraat 16, tel. 612525.

KVO      kringactiviteit / plaatselijke activiteit
• Kring:14 maart om 20.00 uur: koren- lenteconcert in de Eigen Herd te Uden. 
• plaatselijke activiteit:29 maart om 20.00 uur:excursie Time-Out in Gemert. 

Dichterbij zoekt vrijwilligers!  voor mensen met een verstandelijke beperking
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Dichterbij zet een vaste vrijwilliger in, voor cliënten die 
wonen bij “Dichterbij”. Het gaat om vragen van cliënten rondom vrijetijdsbesteding, 
gezelschap of een gastadres.  Donderdag 22 maart is er   van 19.30 tot 21.00 uur 
informatiebijeenkomst  voor  belangstellenden in  dagactiviteitencentrum De Hulst, 
Verdistraat 89 in Oss. Informatie/aanmelden bij Ria de Vent of Judith van Breda, 024-
3571360 servicepuntvrijwilligerswerk@dichterbij.nl  
 

lezing bij Heemkundekring Nistelvorst
Op woensdag 7 maart 2007 om 20.00 uur in het dorpshuis te Nistelrode houdt Piet 
van Gerwen een voordracht over: De stormramp van 10 augustus 1925 in Oost 
Brabant. Toegang voor leden gratis; niet-leden betalen € 2,00 .

Volleybal
Volleybalvereniging Tornado is een leuke vereniging Dat willen we laten zien aan alle 
jeugd van zeven jaar en ouder. Gratis (3 maal trainen) inloop op dinsdagavond van 
18.00 uur tot 19.30 in sporthal “de Overbeek”. Informatie 06 12 955 933.
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sieraden expositie in de bibliotheek.
Monique  Jansen-Bekkers  (Kerkhoflaan)  exposeert  tijdens  openingstijden  in  de 
vitrinekast van de bibliotheek haar sieraden. Zij geeft cursussen voor het maken van 
sieraden  bij  u  thuis.  Informatie,  kijk  in  de  vitrinekast  van  de  bibliotheek  of  bel 
0630405758 of 850884 (bellen na 17.00 uur) 
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