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Iedereen heeft wel eens een moment 
dat  het  allemaal  teveel  wordt:  zorgen 
om de (klein)  kinderen,  stress op het 
werk,  relatieproblemen,  vragen bij  de 
zin  van  het  leven,  angst  voor  de 
toekomst, of verdriet om een dierbare 
overledene.  U  heeft  hopelijk  mensen 
om u heen of kunt bij uw naaste of een 

medeparochiaan terecht. Maar soms staat u er toch alleen voor, op 
een stille avond, in de nacht of op de zondagmiddag. Het kan u het 
gevoel  geven  alleen  te  zijn.  Voor  die  momenten  is  SOS 
Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant er voor u. 
Een gesprek met iemand die echt aandacht wil en kan hebben voor 
u en uw verhaal.

24 uur per dag, 7 dagen per week zitten zij voor u klaar om naar uw 
verhaal  te  luisteren.  Als  u  anoniem  wilt  blijven,  kunt  u  bij  hen 
terecht.  Uw  gesprek  wordt  vertrouwelijk  behandeld.  SOS 
Hulpdienst is bereikbaar via 073.6140048 of 0900.0767 (5 ct/m).
wilt u liever chatten dan bellen, kijk op www.soshulp.nl

http://www.soshulp.nl/


zaterdag 14 april  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Martien  v.Driel(trouwdag),overl.ouders  v.Driel,overl.ouders  v. 
Casteren en fam.

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING  met zang van het dameskoor
 mg Jaan v.d.Elzen-v.Rooij  en mg Dientje Geurden-Klaassen 

en  Jaske  Geurden  en Jos  en  Sjannie  Langens-Rijkers  en 
Martien Kerkhof en 1ste jgt Wim Vogels en fam.v.Dinther-Exters 
en Petra  Hurkmans-Ondersteijn  en 13e jgt  Gerrit  Pittens en 
kleindochter Manoek  en m.g. Anna Timmers-van Dijk, Johan 
Timmers, dochter Lia en schoonzoon Jan (nms fam.v. Dijk) en 
ouders v.Tilburg-v.Breugel  en 2e jgt Sjef v. Roosmalen  en jgt 
Hendrikus v.Dijjk

zondag 15 april   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders v.d.Akker-v.d.Broek en Dirk v.d.Lee, Dorus, Jans 
en Jan v.d.Lee, en Toon, Truus en Willeke v.d.Velden en Alber-
tus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en Ria Leenhou-
wers 

maandag 16 april   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.Venrooij-Vos en ouders v.Es-Pennings en zoon Piet 
en Jan  Schoonenberg  (zijn  verj),  Doortje  Schoonenberg-v. 
Tilburg en Frans Beems  en Jan v.Dijk (verj)  en 7e jgt Bertha 
Langenhuizen-v.d. Wijgert  en Bert Pennings en Martina Pen-
nings-v.d.Broek en dochter  Johanna (jgt  vader) en ouders  v. 
Lith-v.Geffen, Toony, Cor en Jan.

woensdag 18 april   
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan Herckenrath  en Martien Timmers en Annie Timmers-v.d. 
Heuvel-verj moeder) en ouders v.d.Akker-v.d.Hurk en Frans v. 
Dinther en Toon Smits (verj en trouwdag)

donderdag 19 april 
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

 
zaterdag 21 april 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overleden families  v.d.  Lee en van Duijnhoven  en Frans v. 
Dinther



zaterdag 21 april 
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmee 
Bekkers (verj vader) en mg Harrie vd.Heijden en Jan Wijdeven 
en fam. en Grard v.d.Bogaart en ouders Voets-Smits en overl. 
fam.

zondag 22 april met zang van het Afrika-Engakoor   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

1ste jgt  Maria  Ploegmakers-Frije  en overl,ouders  Geurts-v.d. 
Rakt en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en 
Ria Leenhouwers 

worden zondag 15 april gedoopt:
 Juul, dochter v.Ton en Franca v.Rooij-v.d.Heijden
 Bram, zoon v.Dennis en Bianca Verwijst-v.d.Burgt
 Fiene, dochter van Simone Nelissen en Jeroen Wijdeven 

De wereldwinkel is verhuisd naar het Raadhuisplein
Vanaf  vrijdag  6  april  is  de  nieuwe  Wereldwinkel  geopend aan  het 
Raadhuisplein (voormalig politiebureau), U bent daar van harte welkom 
tijdens de openingsuren. Zondag 22 april is de officiële opening.

Bedevaart naar Banneux op zondag 6 mei
De mensen die deel willen nemen aan de bedevaart van Banneux kunnen 
zich tot 20 april opgeven bij mevr. van Venrooij, Eikelkampstraat 3.
 
Stichting Vrienden Van Onze Missionarissen.  
kledinginzameling
Op zaterdag 14 april halen wij (oude) kleding, textiel en schoeisel op in 
het  hele  buitengebied  en  dorp  Nistelrode.  De  opbrengst  van  deze 
inzameling is  voor  het  ontwikkelingswerk van zuster  Henrilena van de 
Laar en pater Toon van Kessel. Ook worden er vaker goede kleding en 
andere bruikbare artikelen naar  Henrilena en Toon verstuurd en wordt 
hun werk,  door deze inzameling, financieel ondersteund. Wilt  u  ervoor 
zorgen dat de spullen vanaf 10.00uur aan de weg staan.
Mocht  u  ons  missen  dan  kunt  u  uw  kleding  e.d.  goed  verpakt,  in 
dichtgebonden,  niet  te  volle zakken,  deponeren in  de kledingcontainer 
aan  de Tramstraat  t/o  de Rabobank.  Voor  vragen  en/of  opmerkingen: 
Peter v.d. Heuvel,    613318 of Mientje Koenen  611408. 

  
cursus Digitaal fotograferen

Volgende week start er weer een nieuwe cursus Digitaal Fotograferen. 
Voor informatie en aanmelden: : 0412-612192



Gevonden
In het paviljoen aan de Wevershof is een gouden armband gevonden. 
 617254.



Eerste jaargetijde van een overleden familielid
In onze parochie is het gebruikelijk dat bij gelegenheid van het 1ste jaargetijde, 
van een overledene, tijdens de eucharistieviering waarin die herdacht wordt, het 
kruisje op het altaar staat. De koster wil dat kruisje graag klaarzetten en vraagt 
de mensen die de intentie opgeven het 1ste jaargetijde op het parochieblaadje 
erbij te vermelden. 
Na de viering nemen familieleden het kruisje mee naar huis. 

NaPaosBlaos zaterdag 14 april De Opstijgers
NaPaosBlaos is een kapellenfestival dat voor de vijfde keer gehouden wordt. Het 
wordt georganiseerd door Muziekkapel De Opstijgers en is op zaterdag 14 april 
in  feeesterij  “de  Hoefslag”  en  Café  Dén  Haon”.  Het  begint  om  20.00  uur. 
NaPaosBlaos is één van de grotere kapellenfestivals hier in de omgeving waar-
aan  ongeveer  25  kapellen  deelnemen.  Meer  informatie  is  te  vinden  op 
www.opstijgers.nl. Via mail (npb@opstijgers.nl) of telefoon (José Manders 06-
12399087).

Aanmelden Nieuwe Leden Dancing Kids.
Tot 6 april kunnen nieuwe leden vanaf 5 jaar zich aanmelden via tel. 612001 of 
via  de  mail  rosemarievanheumen@home.nl.Wij  kunnen  vooral  jongens  en 
meisjes gebruiken tussen de 9 en 14 jaar. De gratis kijklessen zijn op woensdag 
11 en 18 april voor 9 t/m 14 jaar van 18.30 uur tot 19.30 uur en op donderdag 12 
en 19 april voor 5 t/m 8 jaar van 16.00 uur tot 17.00 uur. Alle lessen vinden plaats 
in de kleuterspeelzaal van de Beekgraafschool.

KVB voorlichtingsavond
Op dinsdag 17 april  is  om 20.00  uur  er  een  voorlichtingsavond.  Onderwerp: 
borstkanker.

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de belangstelling en 
medeleven tijdens het ziekzijn van Piet. Het heeft ons goed gedaan. Piet gaat nu 
goed vooruit.             Fam.Langenhuizen, Past. Groenenstraat

Open Ochtend zaterdag 14 april   peuterspeelzaal ’t Hummeltje
Zaterdag 14 april houdt peuterspeelzaal ’t Hummeltje een Open Ochtend. U bent 
in de gelegenheid kennis te maken met de peuterspeelzaal of om uw kind in te 
schrijven. De Peuterspeelzaal heet u van harte welkom tussen10.30 uur en 12.00 
uur op de KanZ, Maxend 6.  611108. 

oud papier 
0p maandag 16 april  a.s.  zal vanaf  18.00 uur door de samenwerkende buurt-
verenigingen Boekweitstraat/ W. v. Houtstraat en Over den Dries in hun wijk (wijk 
20) het oud papier weer worden opgehaald.

Verloren 
Er is in de buurt Wevershof een oorhanger -3 cm doorsnee, rechthoekig,licht-
blauwe steen met kleine steentjes er omheen- verloren geraakt.  0486-47225.

mailto:rosemarievanheumen@home.nl



