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Zaterdag 17 maart zullen 53 jongeren het Sacrament van het 
Vormsel ontvangen in de viering van 16.00 uur en 19.00 uur. 
Zij worden gevormd door oud-deken I. Ponsioen.
Zoals al eerder op het Parochieblaadje te lezen was zijn de 
vormelingen al maanden bezig zich voor te bereiden op hun 
Vormsel d.m.v. diverse vormsellessen.
Woensdag  28  februari  was  les  4  in  de  vorm  van  een 
vrijwilligersmiddag: alle vormelingen kregen van onze pas-

toor tekst en uitleg tijdens een rondleiding door de kerk en sacristie, ook mochten 
de  vormelingen  de  werkgroepen  avondwake,  koor  Con  fuoco  en  het  M.O.V. 
(missie, ontwikkeling, vrede) interviewen. 

Ook  dit  jaar  hebben  we  aan  de  voorbereiding  een  maatschappelijk  thema 
gevoegd  nl.  ActieKids  (voorheen  operatie  schoenendoos.)  Liesbeth  van  de 
Linden,  van  de  werkgroep  M.O.V.  gaf  deze  middag  uitleg  over  deze  actie. 
ActieKids is een actie waarbij kinderen in Nederland  een schoenendoos versie-
ren en vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen die in 
moeilijke  omstandigheden  leven  zoals  vluchtelingenkampen,  krottenwijken, 
weeshuizen op vuilnisbelten enz.  Het is de bedoeling dat elke vormeling een 
persoonlijk  verrassingspakket  maakt  voor  een  Afrikaans,  Aziatisch  of  Oost-
Europees  kind.  Door  mee  te  doen  aan  de  actie  leren  de  jongeren  op  een 
concrete  en  aantrekkelijke  manier  wat  geven  en  delen  is  Zo  dragen  de 
vormelingen ook op het maatschappelijke vlak hun steentje bij.
Op 17 maart brengen de vormelingen hun versierde en gevulde doos mee naar 
de Vormselviering. De Vormselwerkgroep!



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
Nol en Clasien Romijnders en Bert en Doortje v.Sleeuwen (Hilde)  en opa 
Pittens, oma v. Dijk en nichtje Manoek (nms Rosan) en 30ste  oma Catharina 
Gokke-Wulf (Björn)  en opa Tinie v.Oss (Judith)  en opa Sjef v. Roosmalen 
(Dennis en Linsey) en ome Hent v.Dijk (Linsey) en opa v.d. Laar (Bente) oma 
en opa v.Venrooij(Laura) en opa Toon v.d.Heijden(Jill) en Sjaan Hanegraaf-v. 
Zutphen (Sanne) en  opa Albert v.Grinsven (Ilona) en oma Smits en opa Jas 
Ruijs (Willemijn)

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 klein-
kind  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 Carras-
co  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) en   
opa Verschuren en 6e jgt opa de Lorijn (Gijs) en opa en oma v.d.Laar-Rovers 
en oma en opa v.d.Wetering-Rovers(Renou) en opa Walther v.d.Wiel(Kaylie) 
en oma Agnes v.d.Bovenkamp (Lars)  en oma An Gevers-Kappen en ome 
Hent v.Dijk(Bo)  en oma v.d.Heuvel  (Martijn)  en opa Zwinkels,  peettante 
Marlinde en Suzan (Moniek) en opa en Leo v.Gogh en Ger Vervaart (Maartje) 
en oma v.Es en opa Pittens (Danny) en Cor Geurden en Tinie v.Bakel (Lisa) 

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  en Annie v. 
Schaijk

maandag 19 maart          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

5e  jgt  Piet  v.Asseldonk  en Thadeus  Roemloes,  Helena  Roemloes-
Tawurutubun en overl. ouders Roemloes-Tawurutubun en jgt Toon Smits 

woensdag 21 maart 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

5e jgt Jan v.Dijk  en Sjaan Hanegraaf-v.Zutphen en overl.fam.Hanegraaf en 
v.Zutphen en Frans en Anna Merks en dochter Nelly v.Erp en Jan de Loijer 
en Riek v.Lankveld-Timmers

donderdag 22 maart   
10.30 uur: EUCHARIISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 24 maart        VIJFDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING

9e jgt Martien v.d.Heijden(†Over den Dries) ouders v. Lierop-v.Leeuwen, Piet, 
Lenie  en Fred  en Lennard v.Eenbergen (biljartclub KBO)  en Martien v. 
Herpen(biljartclub KBO) en Martien v.Lith 



parochievergadering  maandag 26 maart
Maandag 26 maart, 20.00 uur, is de openbare parochievergadering in de parochiezaal. 



zaterdag 24 maart            VIJFDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING

Polycarpus  Farneubun  en mg  Harrie  v.d.Heijden  en Grada  Timmers-
Dobbelsteen (nms fam.Schalks-v.Asseldonk) en 15e jgt Dorus v.d. Hogen en   
Jan Bloks en zoon Tonnie Bloks(verj)  en Beppie v.Venrooij-v.d.Hurk (verj 
mam) en jgt Jan Smits en jgt Wilhelmina Martens-Peeters en overl.ouders 
Vogels-v.Tilburg en de kinderen Jan en Lenie en Piet en Wilhelmina v.Uden, 
zonen Grard en Christ en 1ste jgt Bertus Henst

zondag 25 maart          VIJFDE  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING

jgt Frans v.d.Wiel  en Maria Ploegmakers-Frije  en jgt Ans Wolters en overl. 
fam.Wouters-v.Driel, speciaal André, Sjef, Cor, Frans en Harrie  en ouders 
v.d.Ven-v.d.Kandelaar en ouders Raaijmakers-v.Schaijk en Albertus en Cor-
nelia Kling-Derks en fam.v.d.Laar en Ria Leenhouwers en Dora v.d.Heijden-
v.d. Heuvel

RKSV Prinses Irene Supportersclub                    jeugdtoto (2007) 
De opbrengst van de jeugdtoto in week 9bedraagt €  508,25

KVB
Dinsdag 13 maart is om 20.00 uur de spelletjesavond en opgeven voor het busreisje.

De Eijnderic.         laatste knutselworkshop
Er is nog plaats bij  de laatste knutselworkshop van dit seizoen op woensdag 21  maart, 
van 14.00 – 16.00 uur voor kinderen van 5 t/m 8 jaar. Voor informatie / inschrijvingen: Ria 
van Lanen tel: 611055.

nationale straatspeeldag 2007    woensdag 13 juni 2007
Woensdag 13 juni 2007 is in de gemeente Bernheze, voor de 5e  keer, de nationale 
straatspeeldag. Wilt u de straat een middag teruggeven aan de kinderen uit de buurt?  
Meldt  u  aan  en  kom  naar  de  voorlichtingbijeenkomst  van  Vivaan  Bernheze:  
woensdag 21 maart, vanaf 20.00 uur  in gemeenschapshuis De Wis, Schaapsdijk 
27  te  Loosbroek  Geef  nu  door  als  u  mee  wilt  doen.  U  krijgt  een  vergunning 
/aanvraagformulier toegestuurd. Vragen: Ron Bomelijn, Vivaan Bernheze, tel: 456546 of 
06 52471914. ron.bomelijn@vivaan.nl.

KBO:bloemschikken in De Wevershof      datum 
gewijzigd
Op 28 maart van 9.30-11.30 uur is er bloemschikken in De Wevershof.  Let op: De 
datum, vermeld op het KBO-maandoverzicht is onjuist! Info:Ied v.Pinxteren,611672.

oud papier        Stichting Vrienden Van Onze Missionarissen,
Op donderdag 15 maart wordt vanaf 12.00 uur papier (svp goed verpakt) opgehaald in het 
buitengebied van, Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en “De Zwarte Molen”.

“de oranjewever” ruilbeurs
Zondag 18 maart houdt vogelvereniging “De Oranjewever” een vogel–en kleindieren-
ruilbeurs. De beurs is in Zaal de Riethoeve, Lendersgat 1 Vorstenbosch. De beurs is 
open vanaf 9.00 uur.

Jaarvergadering alleengaanden dinsdag13 maart

mailto:ron.bomelijn@vivaan.nl


Dinsdag 13 maart om 18.30 uur is de jaarvergadering van alleengaanden in sport- en 
ontmoetingscentrum Ter Aa, Den uil 1a Erp, tel.0413-215572. De zaal is open vanaf 
18.00 uur. Kosten € 10,00 p.p..Svp met gepast geld bij de ingang van de zaal betalen.
 
Buurtvereniging de “Wevershoek verhuur paaspak
Het complete paaspak wordt voor € 12,00 per ½ dagdeel verhuurd.  612833.



 In de Heer overleden
 In het bijzijn van zijn familie is in Amsterdam op 71-jarige leeftijd  Grad v, d. Ven 

(Weijen) overleden. Hij had een goede band met zijn broer Cor, schoonzus Bertha, 
hun kinderen en kleinkinderen. Grad was een boer in hart en nieren; hij hield van de 
dieren en alles wat groeide en bloeide rondom de boerderij.  Hij  mocht graag 
biljarten, maar zijn grootste hobby was de motorsport. Hij was 37 jaar bestuurslid 
van de vereniging. Bij die club is hij uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar. 

 In het bijzijn van haar kinderen is Gemma van Es- de Groot (Kerkhoflaan)in Veghel 
op 73-jarige leeftijd overleden. Ze was een positieve, lieve vrouw . Ze was een trotse 
moeder en oma voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Het was moeilijk 
voor haar toen haar man Bert in 1992 overleed. Een zware klap was het ook toen 
zoon William overleed in 2004. Ze kreeg het nog eens zwaar te verduren toen in 
december 2006 haar schoonzoon Arie en schoonzus Sjaan kwamen te overlijden. 
Ze mocht graag kaarten en kienen onder het genot van een sigaretje. 

Mogen zij rusten in vrede.

Nieuwe WereldWinkel Nistelrode 22 april 
WereldWinkel Nistelrode krijgt nieuw onderdak. Per 22 april zal zij haar deuren openen 
aan het Raadhuisplein 1b. De nieuwe winkel is de voormalige politiepost aan de zijkant 
van het“oude”gemeentehuis. Nu bent u welkom op het huidige adres: Parkstraat 6. U 
kunt nu profiteren van de voorjaarsopruiming.(levensmiddelen en glas worden niet afgeprijsd). 

“De Kleine Heemskinderen”:      rommelmarkt
Maandag, Tweede Paasdag, 9 april  houdt ponyclub een rommelmarkt. Zaterdag 31 
maart, tussen 09.30 en 14.00 uur, komen de medewerkers van de ponyclub, in heel 
Nistelrode, oude spullen ophalen voor deze markt. S.v.p.de materialen aan de weg te 
zetten!Let op:  koelkasten, groot meubilair en milieubelastende spullen worden  niet   
meegenomen i.v.m. de hoge stortingskosten.

“Benefit The Gambia”  Rainbow Centre 
Op 8  april,  Eerste  Paasdag,  is  er  een  benefietconcert  in  het  Rainbouw Centre 
(bowling). t.b.v. projecten in the Gambia-West-Afrika. Aan het concert werken mee: 
Ruizzz(Nederlandstalige Pop & Rock) en Ninette Willemsen (finaliste sound-mix-show) 
en Lennard Landman (Leo v.Zijl).Aanvang 14.00 uur. Entree € 5,00. Info: Margo:0413-
266793, ajcmverhoeven@home.nl  Alfred: 611842, a.jagers@hotmail.com en Carla: 
hendrikscarla@hotmail.com 

Scoutingvereniging‘Mira-Ceti’   Heitje voor een Karweitje
Zaterdag 31 maart komen de leden van Scoutingvereniging‘Mira-Ceti’ vanaf 10:00 uur 
langs voor hun activiteit Heitje voor een Karweitje. Zij bieden karweitjes aan. Daarvoor 
vragen zij een kleine bijdrage. De opbrengst is voor hun vereniging. U kunt onze leden 
herkennen aan hun scoutinguniform. Wij danken u alvast voor uw medewerking!

BOBZ       discoavond voor groep 7 en 8
De casinoavond op 16 maart gaat NIET door. De discoavond voor de basisschool is op 
30 maart. Bobz verwacht dan alle groep 7- en groep 8 leerlingen .

Kamerkoor Musica Vocalis uitvoering in de Petruskerk te Uden
Zondag  25 maart zal Musica Vocalis om 15.30 uur een uitvoering verzorgen in de 
Petruskerk te Uden. Over de uitvoering zal dirigent Jeroen Felix op dinsdag 20
maart om 20.00 uur een lezing geven bij de Stichting C in de voormalige Pronkkamer.
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Telro-leden, afhalen 
ledenpasjes
Het afhalen van de ledenpasjes (knltb-pas)  is verzet naar zondag 1 april  van 
19.00-20.00 uur en maandag 2 april van 19.30-20.30 uur


	Mogen zij rusten in vrede.

